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BSTRAK 
 
 

METODE INTERNALISASI NILAI-NILAI AKHLAK PADA MATA 
PELAJARAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN PADA SMP 

MUHAMMADIYAH 3 BANDAR LAMPUNG 
 

Oleh : 
DASA MUDIYA 

NPM : 0911010044 
 

Keberhasilan pembelajaran tergantung pada bagaimana guru menginternalisasikan 
nilai akhlak yang terkandung dalam materi tersebut. Rumusan masalahnya adalah 
sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan internalisasi nilai akhlak melalui 
mata pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 3 
Bandar Lampung? (2) Metode apakah yang digunakan guru untuk 
menginternalisasikan nilai akhlak melalui mata pelajaran Al-Islam dan 
Kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung?. 
Untuk mengetahui permasalahan dan mendapatkan data dengan jelas, di sini 
peneliti menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi. Sedangkan 
untuk analisisnya, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu 
berupa data-data yang tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati, 
sehingga dalam hal ini peneliti berupaya mengadakan penelitian yang bersifat 
menggambarkan secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan, bahwa pelaksanaan 
Internalisasi nilai akhlak melalui mata pelajaran Al-Islam dan 
Kemuhammadiyahan telah terinternalisasi atau tertanam dalam diri peserta didik 
sesuai dengan harapan menggunakan metode pergaulan, nasihat, teladan, 
pembiasaan, mengajak dan mengamalkan dan hafalan. Penanaman nilai akhlak ini 
juga mengacu pada Kurikulum 2013 yang didasarkan pada pengembangan 
Standar Kompetensi Lulusan. 
Wujud dari internalisasi nilai akhlak melalui mata pelajaran Al-Islam dan 
Kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung dapat 
disimpulkan, bahwa semakin meningkatnya perilaku/sikap yang positif dalam 
kehidupan sehari-hari, yang mana perilaku/sikap yang positif tersebut dapat 
dirasakan oleh dirinya sendiri dan juga dapat dirasakan oleh orang lain. 
Indikasinya, dari teori yang di dapat dari pelajaran Al-Islam dan 
Kemuhammadiyahan yang diterima oleh peserta didik adalah mereka dapat 
memahami, menghayati serta menerapkan nilai-nilai akhlak ke dalam realita 
kehidupan sehari-hari. 
 
Kata Kunci: Metode, Internalisasi, Nilai Akhlak, Mata Pelajaran Al-Islam dan 
Kemuhammadiyahan 
 



 

MOTTO 
 

                        

             
  

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. 

 ( Q.S. Al-Ahzab Ayat 21 )1 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Diponegoro, 2007), h. 420.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelum membahas skripsi ini, penulis akan mengungkapkan terlebih 

dahulu istilah-istilah yang ada dalam judul ini. 

1. Metode 

Metode adalah cara yang telah diatur dan berpikirbaik-baik untuk 

mencapai sesuatu maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya.2 Adapun 

istilah penggunaan dalam skripsi ini yaitu : suatu cara atau suatu alat yang 

digunakan dalam proses internalisasi. 

2. Internalisasi 

Internalisasi adalah Secara etimologis, internalisasi menunjukkan suatu 

proses. Dalam kaidah bahasa Indonesia akhiran-isasi mempunyai definisi 

proses. Sehinggainternalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia internalisasi diartikan sebagai 

penghayatan, pendalaman,penguasaan secara yang berlangsung melalui 

binaan, bimbingan dan sebagainya.3 Dalam kerangka psikologis, 

internalisasi diartikan sebagai penggabungan atau penyatuan sikap, standar 

tingkah laku, pendapat dan seterusnya di dalam kepribadian. Freud yakin 

                                                             
2 Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan EYD (Jakarta: Eska 

Media, 2010), h.462.  
3  DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka), h. 336. 



 

bahwa superego atau aspek moral kepribadian berasal dari internalisasi 

sikap-sikap parental (orang tua).4 

3. Mata Pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 

Mata pelajaran AIK (Al-Islam dan Kemuhammadiyahan) merupakan hadir 

sebagai pendamping dalam belajar ilmu agama dan kemuhammadiyahan. 

Perlu diketahui, sekolah-sekolah Muhammadiyah tidaklah sama dengan 

sekolah-sekolah umum lainnya. Muhammadiyah menerapkan sistem 

pendidikan integral yakni dengan menggabungkan ilmu-ilmu agama 

(ukhrawi) dengan ilmu-ilmu pengetahuan umum (duniawi).5 

4. SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung 

SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung pada awal bernama SMP 

Muhammadiyah Labuhan ratu Lampung pada tahun 1973 kemudian pada 

tahun 1980 menjadi SMP Muhammadiyah Labuhan ratu Bandar Lampung. 

Dengan adanya pemekaran wilayah, pada tahun 1982 maka kecamatan 

kedaton masuk wilayah Kota Bandar Lampung. Adapun berdirinya SMP 

Muhammadiyah 3 Bandar Lampung adalah pada tanggal 1 Januari 1973 

dengan beredarnya Pagam Pendirian Majelis Pendidikan Dasar dan 

Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.PP.MPK/631/II.73/1977. 

 

 

                                                             
4 Muhaimin, Strategi Belajar Mengajar (Surabaya: Citra Media, 1996), h. 153  
5 Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan SMP Kelas 

VIII Semester 1,Yogyakarta: Pustaka SM,2008, h. V (Kata Pengantar)   



 

B. Alasan Memilih Judul 

 Adapun alasan penulis memilih judul metode internalisasi nilai akhlak 

dalam mata pelajaran al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada SMP 

Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. 

1. Secara ilmiah, bahwa internalisasi nilai-nilai akhlak menekankan pada 

aspek psikomotorik siswa sehingga pengetahuan-pengetahuan yang di 

dapat tidak hanya berhenti pada aspek kognitif (teori) melainkan 

bagaimana nilai-nilai yang dimaksud tertanam dalam jiwa setiap peserta 

didik. 

2. Dilihat dari predikat akreditasi sekolah yang terakreditasi A dan keadaan 

sekolah yang dekat dengan masjid memungkinkan proses internalisasi 

nilai-nilai akhlak melalui pembiasaan amaliah-amaliah sehari-hari sangat 

efektif. 

C. Latar Belakang Masalah 

 Muhammadiyah merupakan salah satu gerakan Islam, dakwah amar 

ma’ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber kepada Qur’an dan Sunnah 

yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah 

bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah.6 Muhammadiyah 

banyak melaksanakan gerakan-gerakannya melalui dunia pendidikan. 

                                                             
6Mahmud Fauzi, Pendidikan Kemuhammadiyahan Kelas 10, (Yogyakarta: Majelis 

Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa 
Yogyakarta, 2010), h.35 



 

 Dunia pendidikan Muhammadiyah mengalami kemajuan yang sangat pesat 

sejak berdirinya hingga saat ini. Pesatnya pendidikan Muhammadiyah dapat kita 

lihat dalam lembaga-lembaga dibawah badan amal usaha Muhammadiyah yang 

bergerak di bidang pendidikan.7 hal ini membuktikan bahwasannya gerakan 

perubahan yang dibawa oleh Muhammadiyah dengan pendidikannya menjadi 

sesuatu yang cukup penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Kehidupan dan peradaban manusia senantisasa mengalami perubahan. 

Dalam merespon fenomena itu, manusia berpacu mengembangkan kualitas 

pendidikan Islam, yaitu melalui internalisasi nilai-nilai Islam, salah satunya nilai 

akhlak. Pendidik dalam proses pendidikan Islam tidak hanya dituntut untuk 

menguasai sejumlah materi yang akan diberikan kepada peserta didiknya, tetapi ia 

harus menguasai berbagai metode dan teknik pendidikan guna kelangsungan 

transformasi dan internalisasi nilai-nilai Islam, yang salah satunya nilai akhlak 

melalui mata pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Hal ini karena metode 

dan teknik pendidikan Islam tidak sama dengan metode dan teknik pendidikan 

yang lain.8 

Menginternalisasikan suatu nilai-nilai Islam, yaitu nilai akhlak penting 

sekali adanya metode, karena metode adalah salah satu aspek penting yang 

memiliki pengaruh dalam pencapaian suatu tujuan. Sebagaimana yang dikatakan 

                                                             
7Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Yogyakarta: Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah, 2010), h.37  
8 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam  (Jakarta: Kencana Prenada 

Media, 2006), h. 167.  



 

oleh Ali Qaimi di dalam bukunya, yaitu: “Metode adalah cara ilmiah yang 

digunakan untuk mencapai tujuan”.9 Meningkatkan kualitas manusia Indonesia 

yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia merupakan ranah pendidikan 

Agama dan Keagamaan yang seyogyanya dirumuskan melalui pendekatan yang 

komprehensif, sehingga mampu menjelaskan realitas keagamaan yang 

sebenarnya. Hal tersebut sebagai landasan pengembangan cara, proses 

pengembangan dan mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan pembelajaran 

merupakan fungsi pokok dan usaha yang paling strategis guna mewujudkan tujuan 

institusional. Tujuan setelah proses pembelajaran adalah sistem nilai yang harus 

tampak dalam perilaku dan merupakan karakteristik kepribadian siswa. Oleh 

karena itu, metodologi pendidikan diartikan sebagai prinsip-prinsip yang 

mendasari kegiatan yang mengarahkan pengembangan seseorang, khususnya 

proses belajar. Mengajar yaitu salah satunya untuk menginternalisasikan nilai 

akhlak. Melalui mata pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan tersebut dapat 

dilakukan dengan keteladanan, pembiasaan, nasihat, perhatian, dan dengan 

hukuman. dasar tersebut, maka metode pendidikan harus didasarkan dan 

disesuaikan dengan: 

1. Pandangan bahwa manusia dilahirkan dengan potensi bawaan tertentu dan 

dengan itu ia mampu berkembang secara aktif dalam lingkungan 

                                                             
9 Ali Qaimi, Mengajarkan Keberanian dan Kejujuran pada Anak (Bogor: Cahaya, 2003), 

h.  91. 



 

2. Karakteristik masyarakat madani, yaitu manusia yang bebas dari ketakutan, 

berekspresi dan bebas untuk menentukan arah kehidupannya, 

3.Kompetensi, yaitu peserta didik akan memiliki seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, sikap, wawasan dan penerapannya sesuai dengan kriteria / 

tujuan pembelajaran. Proses belajar diorientasikan pada pengembangan 

kepribadian yang optimal dan didasarkan pada nilai-nilai ilahiah.  

Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan menuntut peserta didik 

untuk diberi kesempatan secara aktif dalam merealisasikan dan 

menginternalisasikan segala potensi bawaan kearah tujuan yang diinginkan, yaitu 

manusia muslim yang berkualitas, inovatif, kerja keras, sportifitas, kesiapan 

bersaing dan sekaligus bekerja sama serta memiliki disiplin diri. Dengan demikian 

pendidikan Islam akan mampu memproduk peserta didik yang memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, bebas dari ketakutan, mandiri, bebas berekspresi, 

inovatif dan bebas untuk menentukan arah kehidupannya. Pendidikan Islam 

merupakan pendidikan nilai karena lebih banyak menonjolkan aspek nilai, baik 

nilai ketuhanan maupun nilai kemanusiaan yang hendak ditanamkan atau 

ditumbuhkembangkan ke dalam diri peserta didik sehingga dapat melekat pada 

dirinya dan menjadi kepribadiannya. 

Internalisasi adalah upaya menghayati dan mendalami nilai, agar nilai 

tersebut tertanam dalam diri setiap manusia. Karena pendidikan Islam berorientasi 

pada pendidikan nilai sebagai perlu adanya proses internalisasi tersebut. 

Pertumbuhan itu terjadi ketika siswa menyadari suatu “Nilai” yang terkandung di 



 

dalam pengajaran agama dan kemudian nilai-nilai itu dijadikan suatu “Sistem nilai 

akhlak” sehingga menuntun segenap pernyataan sikap, tingkah laku, dan 

perbuatan moralnya dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, untuk 

mengadakan interaksi, manusia menciptakan aturan-aturan dan nilai-nilai tertentu. 

Aturan dan nilai tertentu dapat berbentuk tata tertib, etika, adap dan aturan 

perundang-undangan. Semua yang dihasilkan manusia dalam aturan ini hanya 

berlaku untuk jangka waktu tetentu sesuai dengan situasi dan kondisi yang 

melingkungi manusia tersebut. Sumber nilai umat Islam hanya digunakan 

sepanjang tidak menyimpang dari nilai yang bersumber dari nilai ilahi, yaitu Al 

Qur’an dan Sunnah sebagaimana tersebut dalam firman Allah QS. Al-Hasyr : 7 

                        

      

Artinya: “Dan apa yang diberikan rasulkepadamu maka terimalah dan apa yang 

dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertaqwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya ”.10
 

Kelebihan Al-Qur’an diantaranya terletak pada metode yang menakjubkan 

dan unik, sehingga dalam konsep pendidikan yang tergantung di dalamnya. Al-

Qur’an mengawali konsep pendidikan dari hal yang sifatnya konkrit menuju hal 

yang abstrak. Setelah Al-Qur’an yang menjadi sumber nilai dalam agama Islam 

maka yang kedua adalah As-sunnah. Pada hakikatnya keberadaan As-Sunnah 

                                                             
10 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Diponegoro, 2007), h. 546. 



 

ditujukan untuk mewujudkan suatu sasaran, yaitu: menjelaskan apa yang terdapat 

dalam Al Qur’an. Tujuan ini diisyaratkan dalam firmannya QS. An-Nahl [16]: 44 

                          

Artinya: “Dan Kami turunkan kepadamu Adzkr (Al-Qur’an) kepadamu agar 

engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, 

dan agar mereka memikirkan”.11
 

Atas pemikiran di atas jelaslah bahwa kedua sumber tersebut merupakan 

sumber nilai yang mutlak yang harus dianut oleh manusia agar tercapai hidup 

yang dijalaninya tidak dalam kesesatan dan jauh dari ridla Allah. Untuk itulah 

perlu adanya internalisasi nilai-nilai Islam salah satunya nilai akhlak. Dalam 

proses internalisasi nilai-nilai Islam khususnya nilai akhlak harus memperhatikan 

metode-metode apa yang digunakan. Pada hakikatnya suatu metode tidak ada 

yang paling tepat, kecuali dengan menyesuaikan dengan materi apa yang akan 

diberikan. Internalisasi nilai-nilai luhur tersebut selain diemban oleh orang tua 

yang paling dominan di keluarga. Maka juga harus dilaksanakan oleh para guru 

yang berada di lingkungan pendidikan.  

Pentingnya akhlak dalam Islam adalah nomor dua setelah iman. Seseorang 

tidaklah dikatakan beriman kepada Allah kecuali ia berakhlak mulia. Sebab tanda 

iman yang paling utama terletak pada akhlak yang mulia, dan di antara nifak yang 

                                                             
11 Ibid., h. 272. 



 

paling menonjol adalah akhlak yang buruk. Persoalan akhlak ini harus 

mendapatkan perhatian utama dalam diri umat islam. Karena Rasulullah sendiri 

adalah orang yang memiliki moral dan akhlak yang tinggi.12
 

Pelaksanaan pendidikan di SMP Muhammadiyah 3 (Tiga) Bandar 

Lampung telah berjalan dengan baik sebagaimana diungkapkan oleh Drs.Nur 

Salim selaku Waka ISMUBA (Al-Islam dan Kemuhammadiyahan) dan Pujiono, 

S.Pd selaku Waka Kurikulum bahwa untuk internalisasi nilai akhlak pada siswa 

dilakukan pembiasaan-pembiasaan amaliah yang sudah terprogram rutin. 

Beberapa kegiatan-kegiatan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pendidikan 

karakter di SMP Muhammadiyah 03 Bandar Lampung antara lain: 

(1) 10 menit sebelum pelajaran dilakukan tadarus Al Quran ( membaca 

surat – surat pendek ), pelaksanaannya dilaksanakan setiap hari 

sebelum proses kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, sebagai 

penanggung jawab tadarus Al-Qur’an dibimbing oleh guru yang 

mengajar jam pertama. 

(2) sholat dhuha berjama’ah, pelaksanaannya dilakukan jam istirahat 

pertama, siswa sudah terjadwal berdasarkan kelompok kelas dan di 

bimbing oleh penanggung jawab dari guru ISMUBA yang telah 

terjadwal. 

                                                             
12 Tobroni, Pendidikan Islam Paradigma Teologis, Filosofis dan Spiritualis (Malang: 

UMM Press, 2008), hlm. 72.  



 

(3) sholat dhuhur berjama’ah dan kultum (kuliah tujuh menit), sama 

halnya dengan pembiasaan amaliah shalat dhuha, shalat berjamaah 

dilaksanakan dimasjid yang memang berdekatan dengan sekolah, 

keseluruhan siswa wajib melaksanakan shalat begitu juga halnya 

dengan para guru. 

(4) membiasakan salam, sapa dan senyum 

(5) Pada bulan Ramadhan rutin dilaksanakan pesantren kilat 

(6) Program guru ISMUBA (Al-Islam,Kemuhammadiyahan dan Bahasa 

Arab) 

a. Setiap hari Kamis (akhir KBM) dilaksanakan kelas khusus (bahasa 

inggris dan bahasa arab), dalam pelaksanaannya di kelompokkan 

berdasarkan tingkatan dan minat 

b. Bimbingan baca Al-Qur’an, dalam pelaksanaannya di 

kelompokkan mulai dari tes calon siswa masuk sekolah. 

c. Hafalan surat pendek, dalam pelaksanaannya setiap guru ISMUBA 

diberikan tanggung jawab kepada siswa untuk membimbing 

menghafal surat-surat pendek dan untuk stor hafalan di serahkan 

kepada siswa kapan menghadap guru ISMUBA yang sudah 

diberikan tanggung jawab.13 Dalam penerapannya berdasarkan 

                                                             
13 Wawancara dengan Bapak Nur Salim dan Bapak Pujiono selaku Waka Ismuba dan 

Waka Kurikulum SMP Muhammadiyah 03 Bandar Lampung tanggal 23 Februari 2017  



 

observasi14 peneliti memang masih banyak siswa-siswa yang 

belum sepenuh nya melaksanakan semisal masih ada siswa yang 

tidak mengerjakan solat dhuhur berjamaah terutama siswa yang 

laki-laki, masih banyaknya siswa yang tidak mengerjakan solat 

dhuha walaupun sudah di bimbing ke masjid, masih ada siswa 

yang belum lancar baca Al-Qur’an. Proses internalisasi nilai-nilai 

akhlak yang dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 3 Bandar 

Lampung melalui proses pembiasaan-pembiasaan amaliah yang 

sudah di sebutkan di atas memang belum sepenuhnya di 

laksanakan setiap siswa, masih banyak nya siswa yang tidak 

mematuhi maupun melaksanakan hal ini mengindikasikan bahwa 

perlunya metode-metode internalisasi yang variatif dilaksanakan 

khususnya oleh guru-guru mata pelajaran Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan. 

Pendidikan Islam menyangkut manusia seutuhnya, ia tidak hanya 

membekali anak dengan pengetahuan agama, atau mengembangkan intelek anak 

saja dan tidak pula mengisi dan menyuburkan perasaan (sentimen) agama saja, 

akan tetapi ia menyangkut keseluruhan diri pribadi anak, mulai dari latihan-latihan 

(amaliah) sehari-hari, yang sesuai dengan ajaran agama, baik yang menyangkut 
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hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan 

alam, serta manusia dengan dirinya sendiri. 

Mengacu pada penjelasan UU No. 20 Tahun 2003, bagian umum 
dikatakan,bahwa: 

 
“Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini 

meliputi...2.pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi ,...” 
dan pada penjelasan pasal 35, bahwa: “ kompetensi lulusan merupakan kualifikasi 
kemampuan lulusan yang mencangkup sikap, pengetahuan dan keterampilan 
sesuai dengan standar nasional yang telah di sepakati.” Maka diadakan 
perubahan kurikulum dengan tujuan untuk “melanjutkan pengembangan 
kurikulum berbasis kompetensi yang telah di rintis pada tahun 2004 dengan 
mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu.”15 

 
Kaitan anatara proses internalisasi pada judul skripsi ini bagaimana 

pelaksanaan dan metode apa saja yang di terapkan guru Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan tentunya jika mengacu pada standar kompetensi kelulusan 

(SKL) kurikulum 2013 tentunya mengacu pada kriteria kualifikasi kemampuan 

peserta didik yang dijelaskan pada standar isi yaitu tingkat kompetensi sikap 

spiritual dan sosial.16 

Atas dasar pengamatan, kenyataan dan pemikiran di atas itulah maka 

penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Metode internalisasi nilai-nilai 

akhlak dalam mata pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada SMP 

Muhammadiyah 3 Bandar Lampung). 

 

                                                             
15 Loeloek Endah Poerwati, Sofan Amri,Panduan Memahami Kurikulum 2013 (Jakarta: 

PT.Prestasi Pustakarya, 2013),h. 28.  
16 Salinan PDF lampiran Permendikbud No. 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi 

Lulusan  



 

B. Rumusan Masalah 

Drs. S. Margono mengemukakan masalah adalah kesenjangan antara 

harapan akan sesuatu yang seharusnya ada (das sollen) dengan kenyataan yang 

ada (das sein).17 Permasalahan dalam penelitian mempunyai beberapa 

karakteristik penting yang digunakan oleh seorang peneliti. Beberapa karakteristik 

tersebut diantaranya adalah dapat diteliti, mempunyai kontribusi teoritis, harus 

dapat diukur dan sesuai dengan kemampuan dan interes peneliti.18 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Internalisasi nilai akhlak dalam mata pelajaran Al-

Islam dan Kemuhammadiyahan (Studi kasus SMP Muhammadiyah 3 Bandar 

Lampung) ?  

2. Metode apakah yang digunakan guru untuk menginternalisasikan nilai akhlak 

dalam mata pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (Studi kasus SMP 

Muhammadiyah 3 Bandar Lampung) ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Sejalan dengan formulasi di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk:  

1. Mengetahui pelaksanaan Internalisasi nilai akhlak dalam mata pelajaran Al-

Islam dan Kemuhammadiyahan (Studi kasus SMP Muhammadiyah 3 Bandar 

Lampung). 
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2012), h. 30  



 

2. Mengetahui dan memahami metode apakah yang digunakan guru untuk 

menginternalisasikan nilai akhlak dalam mata pelajaran Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan pada SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. 

Manfaat penelitian, yaitu: 

1. Manfaat bagi Instansi (UIN):   

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka melengkapi dan 

mengembangkan hasil penelitian yang sudah ada. 

2. Obyek Penelitian 

Sebagai bahan informasi dan konstitusi pemikiran bagi lembaga terkait dalam 

melaksanakan internalisasi nilai akhlak dalam mata pelajaran pendidikan 

agama Islam kepada peserta didik khususnya dan dalam pembelajaran 

pelajaran yang lain. 

3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

a. Sebagai sumbangan pemikiran dan diharapkan mampu memberikan ruangan 

dan wahana baru bagi pengembangan ilmu khususnya internalisasi nilai-

nilai Islam, yaitu nilai akhlak di masa yang akan datang. 

b. Sebagai kajian tentang nilai akhlak yang bermaksud memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap dunia pendidikan terutama pendidikan Islam yang 

dikaitkan dengan upaya mengembalikan nilai-nilai religius dan nilai-nilai 

luhur bangsa, yang pada hari ini telah banyak tergantikan atau bahkan 

ditinggalkan oleh masyarakat. 

 



 

4. Bagi Peneliti 

a. Penelitian ini selain sebagai perluasan dalam pemikiran, juga sebagai 

pengalaman. 

b. Memberikan bekal-bekal pengertian tentang pedoman keyakinan hidup 

manusia di dalam mengarungi samudra dan gelombang kehidupan. 

c.  Diharapkan mempunyai arti kemasyarakatan khususnya bagi umat Islam. 

D. Metode Penelitian 

 Metode merupakan cara yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan 

dengan teknik dan alat tertentu. Dalam penelitian dilapangan penulis 

menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research, dimana 

data-data yang diambil dan diolah adalah dari lapangan. Penelitian ini 

bersifat deskriptif kualitatif karena penelitian ini menjelaskan tentang 

Internalisasi nilai akhlak dalam mata pelajaran Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan di sekolah menengah pertama Muhammadiyah 3 

Bandar Lampung. 

2. Teknik sampling 

Sampling menurut Charles H. Backstrom dan Gerald D Hursh adalah “ 

Sampling is the procedure by which we can infor the characteristic of a 

large body of people ( a populations ) although we talk with only a few 



 

persons ( a sample ).19 Artinya sampling adalah suatu cara yang dapat kita 

duga tentang karakteristik dari sebagian besar orang (populasi) walaupun 

yang dibicarakan hanya dengan beberapa orang (sampel). Sedangkan 

teknik sampling menurut Suharsimi Arikunto adalah “ Maksudnya 

didalam pengambilan sampel, peneliti mencampur subjek – subjek 

didalam populasi sehingga semua objek di anggap sama.20 Sedangkan 

yang dimaksud dengan dan populasi sampel itu sendiri yakni bahwa 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh 

populasi tersebut. Didalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 

sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel.21 

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu 

penelitian survei terhadap suatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan 

berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian 

tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya maka diambil sebagian saja, 

yang biasa di namakan sampel. 
                                                             

19 Charles H. Backstrom dan Gerald D Hursh, Survey Research, (Northwestern University 
Press, 1963),h.23  

20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 1997) h.120  

21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B, (Bandung: Alfabeta, 
2013) h.80  



 

Populasi yang penulis ambil untuk penelitian ini adalah peserta didik SMP 

Muhammadiyah 3 Bandar Lampung Kelas VIII sedangkan untuk sampel 

penulis menetapkan kelas VIII.A. 

 Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini penulis 

menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

a. Interview 

Metode interview atau biasa juga di sebut sebagai wawancara adalah alat 

pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan untuk 

dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung 

dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.22 

Macam – macam interview yaitu: 

1) Interview tak terpimpin. Yaitu tidak adanya kesengajaan pada pihak 
interview untuk mengarahkan tanya jawab ke pokok-pokok persoalan 
yang menjadi titik fokus dari kegiatan. 

2) Interview terpimpin. Yaitu adanya kesengajaan pada pihak interviewer 
untuk mengarahkan tanya jawab ke pokok-pokok yang menjadi titik 
fokus dari kegiatan. 

3) Interview bebas pimpinan. Yaitu interviewer membawa kerangka 
pertanyaan (framework od question) untuk disajikan, tetapi cara 
bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu di ajukan dan irama (timing) 
interview sama sekali diserahkan pada kebijakan interviewer.23 

 

Dalam penulisan ini yang penulis gunakan adalah interview bebas 

terpimpin, dalam arti sebelum mengajukan pertanyaan kepada responden atau 

melakukan tanya jawab, maka peulis terlebih dahulu mempersiapkan apa yang 
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akan dijadikan sebagai bahan pertanyaan. Kemudian responden diberikan 

kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti. 

Adapun interview itu diajukan kepada kepala sekolah di wakil kan pada Waka 

Kurikulum, guru bidang studi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, dalam tujuan 

wawancara tersebut yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Internalisasi nilai akhlak 

dalam mata pelajaran al-Islam dan Kemuhammadiyahan di sekolah menengah 

pertama Muhammadiyah 03 Bandar Lampung serta sejauh mana metode 

internalisasi yang di pergunakan. 

b. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap 

fenomena-fenomena yang di selidiki.24 

Macam-macam observasi yaitu: 

1) Observasi partisipan, untuk meneliti satuan-satuan sosial yang besar 

seperti masyarakat suku bangsa. 

2) Observasi sitematis, kerangka dalam suatu faktor-faktor yang telah 

diatur kategorinya terlebih dahulu. 

3) Observasi eksperimental, peneliti tidak dapat bertindak untuk 

mengendalikan jalannya situasi.25 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi secara 

partisipan dalam artian penulis ikut langsung terjun kelapangan untuk 
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memperoleh data-data yang berhubungan dengan permasalahan di 

antaranya observasi pada keadaan kegiatan belajar mengajar mata 

pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan serta proses pembiasaan-

pembiasaan amaliah yang sudah terprogram baik di lingkungan 

sekolahan maupun di masjid. 

Dengan demikan, jelaslah bahwa metode observasi adalah suatu cara 

pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap objek yang diteliti. 

Berdasarkan hal ini maka penulis mengadakan observasi terhadap 

permasalahan yaitu metode pelaksanaan Internalisasi nilai akhlak dalam mata 

pelajaran al-Islam dan Kemuhammadiyahan di sekolah menengah pertama 

Muhammadiyah 03 Bandar Lampung. 

c. Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah prestasi, notulen rapat, large, agenda dan sebagainya.26 Adapun 

dokumen yang di ambil dalam penelitian ini adalah dokumen sekolah, daftar 

guru al-Islam dan Kemuhammadiyahan, daftar siswa, daftar amalan sehari-

hari, dan data tertulis lainnya yang diperlukan. 

 

 
                                                             

26 Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h.326  



 

d. Analisa Data 

Setelah data terkumpul dari beberapa metode penelitian yang 

dipergunakan, lalu data tersebut di olah sedemikian rupa untuk diambil 

kesimpulan yang jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

Dengan demikian, setelah data terhimpun dari lokasi penelitian, maka di 

olah dengan cara: 

1) Editing, yaitu mengecek hasil jawaban 

2) Klasifikasi, yaitu pengelompokan hasil jawaban sesuai dengan 

alternatif yang ada pada kuesioner. 

3) Interpretasi, yaitu memberi arti tafsiran setelah data di olah.27 

Setelah penulis mengambil kesimpulan dengan cara berfikir ini berangkat 

dari yang khusus dan berakhir pada hal-hal yang umum. Hal ini sejalan 

dengan ungkapan Sutrisno Hadi, bahwa yang dimaksud berfikir secara 

induktif adalaha berangkat dari fakta-fakta yang khusus peristiwa konkrit 

itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.28 Analisa data akan dibahas 

dan dijabarkan pada bab IV oleh peneliti. 

E. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah penelitian yang 

sistematis dan konsisten dari isi skripsi. Hal ini dimaksudkan agar menunjukkan 

suatu totalitas yang utuh dari sebuah skripsi. Oleh sebab itu,peneliti akan 
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mengemukakan sistematika pembahasan yang secara keseluruhan dibagi menjadi 

tiga bagian,yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Bagian awal terdiri 

dari halaman judul, abstrak, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, 

persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi,daftar tabel, dan daftar 

gambar. 

 Bagian tengah berisi tentang uraian penelitian mulai dari pendahuluan 

sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab sebagai satu 

kesatuan. Dalam penelitian ini penulis menuangkan dalam empat bab dan pada 

tiap bab terdapat sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang 

bersangkutan. 

 Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi, berupa gambaran umum 

skripsi meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi. 

 Bab II berisi tentang landasan teori meliputi pengertian internalisasi, 

pengertian nilai-nilai Islam, bentuk-bentuk nilai-nilai Islam, internalisasi nilai-

nilai Islam, metode internalisasi nilai akhlak, tinjauan akhlak dan tinjauan 

pembelajaran AIK. 

 Bab III berisi tentang gambaran umum mengenai SMP Muhammadiyah 3 

Bandar Lampung. Pembahasan pada bab ini difokuskan pada sejarah berdirinya 

sekolah, data sarana dan prasarana, data jumlah siswa, struktur organisasi sekolah, 

keadaan guru dan karyawan sekolah. Hal tersebut dikemukakan sebelum 

memasuki pembahasan berikutnya yaitu pelaksanaan internalisasi nilai akhlak 



 

melalui mata pelajaran AIK dan pembahasan metode internalisasi nilai akhlak 

mata pelajaran AIK. 

 Bab IV adalah pengolahan data dan analisis data 

 Bab V adalah penutup, berisi tentang pembahasan kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran-saran yang berhubungan dengan pembahasan skripsi dan kata 

penutup. 

 Dan terakhir, bagian akhir dari penelitian ini terdiri dari daftar pustka dan 

berbagai lampiran tentang penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Internalisasi 

Secara etimologis, internalisasi menunjukkan suatu proses. Dalam kaidah 

bahasa Indonesia akhiran-isasi mempunyai definisi proses. Sehinggainternalisasi 

dapat didefinisikan sebagai suatu proses. Dalam kamus besar bahasa Indonesia 

internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman,penguasaan secara yang 

berlangsung melalui binaan, bimbingan dan sebagainya.29
 

Jadi teknik pembinaan agama yang dilakukan melalui internalisasi adalah 

pembinaan yang mendalam dan menghayati nilai-nilai religius (agama) yang 

dipadukan dengan nilai-nilai pendidikan secara utuh yang sasarannya menyatu 

dalam kepribadian peserta didik, sehingga menjadi satu karakter atau watak 

peserta didik. 

Kerangka psikologis, internalisasi diartikan sebagai penggabungan atau 

penyatuan sikap, standar tingkah laku, pendapat dan seterusnya di dalam 

kepribadian. Freud yakin bahwa superego atau aspek moral kepribadian berasal 

dari internalisasi sikap-sikap parental (orang tua). Dalam proses internalisasi yang 

dikaitkan dengan pembinaan peserta didik atau anak asuh, ada tiga tahap yang 

mewakili proses atau tahap terjadinya internalisasi, yaitu: 

1. Tahap Transformasi Nilai: Tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan 

oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan kurang baik. 
                                                             

29 DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka), h. 336  



 

Pada tahap ini hanya terjadi komunikasi verbal antara pendidik dan peserta didik 

atau anak asuh. 

2. Tahap Transaksi Nilai: Suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan 

komunikasi dua arah, atau interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang 

bersifat interaksi timbal-balik. 

3. Tahap Transinternalisasi: Tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap transaksi. 

Pada tahap ini bukan hanya dilakukan dengan komunikasi verbal tapi juga sikap 

mental dan kepribadian. Jadi pada tahap ini komunikasi kepribadian yang 

berperan secara aktif.30
 

Jadi dikaitkan dengan perkembangan manusia, proses internalisasi harus 

berjalan sesuai dengan tugas-tugas perkembangan. Internalisasi merupakan sentral 

proses perubahan kepribadian yang merupakan dimensi kritis pada perolehan atau 

perubahan diri manusia, termasuk di dalamnya kepribadian makna (nilai) atau 

implikasi respon terhadap makna. Dengan demikian, internalisasi merupakan 

suatu proses penanaman sikap ke dalam diri pribadi seseorang melalui pembinaan, 

bimbingan dan sebagainya agar ego menguasai secara mendalam suatu nilai serta 

menghayatinya sehingga dapat tercermin dalam sikap dan tingkah laku sesuai 

dengan standar yang diharapkan. 
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B. Pengertian Nilai-nilai Islam 

Banyak pakar yang berbeda pendapat tentang pengertian nilai.pengertian 

nilai menurut J.R Fraenkel (1977:6) adalah value is an idea a concept about what 

some one is important in life.31
 Dalam ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa 

nilai dalam filsafat sering dihubungkan dengan kebaikan. “Vallue” berasal dari 

kata “Valere” yang berarti bernilai atau berharga, yaitu kualitas sesuatu yang 

membuatnya didambakan atau diidamkan orang. Dengan ungkapan lain apabila 

sesuatu itu dipandang baik, dirasakan bermanfaat untuk dimiliki, bermanfaat 

untuk dikerjakan, atau bermanfaat untuk dicapai seseorang, maka akan menjadi 

idaman orang.32
 Dalam sumber lain disebutkan bahwa nilai adalah seperangkat 

sikap yang dijadikan dasar pertimbangan, standar atau prinsip sebagai ukuran bagi 

kelakuan.33
 Nilai adalah suatupenetapan atau suatu kualitas obyek yang m 

enyangkut suatu jenis apresiasi atau minat.34
 Dalam kamus besar Bahasa 

Indonesia nilai diartikan sebagai konsep abstrak mengenai masalah sadar yang 

sangat penting dan bernilai dalam kehidupan manusia.35
 

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa nilai merupakan 

hal yang rumit untuk diungkapkan baik dari segi ukuran, bentuk, maupun rasa, 

karena sifatnya yang abstrak dan relatif dan menyanngkut persoalan keyakinan 
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terhadap yang dikehendaki, dan memberikan corak pada pola pikiran, perasaan, 

dan perilaku. Dengan demikian perlu tambahan-tambahan definisi yang 

dikemukakan oleh ahli lainnya dengan harapan akan memperoleh pengertian nilai 

yang lebih utuh. Oleh karena itu, untuk mengetahui suatu nilai dapat dilakukan 

dengan jalan melihat kenyataan yanga ada dalamnya yang terdapat berupa pola 

pikir, sikap, tingkah laku, dan tindakan seseorang atau sekelompok orang dalam 

suatu lingkup dan waktu tertentu yang tidak dapat dibuktikan dalam bentuk 

empiris, tapi bisa dirasakan melalui jalan yang bersifat non-empiris. Karena 

manusia bersifat dinamis.  

Bahkan karena sulitnya, nilai itu bisa dipandang sebagai hal kualitas 

empiris yang tidak dapat didefinisikan, tetapi hanya dapat dialami, diamati, dan 

dipahami secara langsung. Sehingga dapat dirasakan dan dipahami dalam nilai 

terdapat unsur ethos, etika dan estetika.  

Etika adalah suatu studi filosofis mengenai moral. Jadi persoalan 

pokoknya adalah tentang hakikat moral. Moral adalah masalah tingkah laku dalam 

hubungannya dengan diri sendiri dan sesamanya. Estetika menyangkut rasa 

keindahan yang dapat meningkatkan diri seseorang dalam menunjuk nilai 

kesempurnaan dirinya. Sedang ethos berkaitan dengan hal-hal yang mengatur 

hubungan manusia dengan Allah, Rasul, Kitab dan lain-lain.  

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa nilai merupakan 

hal yang rumit untuk diungkapkan baik dari segi ukuran, bentuk, maupun rasa, 

karena sifatnya yang abstrak dan relatif dan menyangkut persoalan keyakinan 



 

terhadap yang dikehendaki, dan memberikan corak pada pola pikiran, perasaan, 

dan perilaku.  

Begitu juga pendapat para ulama’ sebagaimana telah dijelaskan di atas 

bahwa nilai yang paling tinggi tingkatannya adalah nilai agama. Maka dalam 

karya ilmiah ini kami fokuskan pada nilai Islam. Islam berarti damai, tentram, 

serta agama yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW dengan kitab suci Al-  

Qur’an.36 Berdasar paparan pengertian nilai dan Islam seperti yang telah 

disebutkan di atas, maka dapat diberi pengertian tentang nilai-nilai Islam adalah 

sebagai berikut: 

“Nilai-nilai keislaman merupakan bagian dari nilai-nilai material yang 
terwujud dalam kenyataan pengalaman rohani dan jasmani. Nilai-nilai 
keislaman merupakan tingkatan integritas kepribadian yang mencapai 
tingkat budi (insane kamil). Nilai-nilai keislaman bersifat mutlak 
kebenarannya, universal dan suci. Kebenaran dan kebaikan agama 
mengatasi rasio, perasaan, keinginan dan nafsunafsu manusiawi dan 
mampu melampaui subyektifitas golongan, ras, bangsa, dan stratifikasi 
sosial”.37 

 

Nilai Islam sebagai nilai yang tertinggi di antara nilai yang lain, tentunya 

mengandung unsur yang lebih, yakni menyangkut unsur lahir dan batin makhluk, 

yang mana nilai ini bertugas mengatur dan menjaga makhluk agar berjalan tetap 

pada orbitnya, dalam artian tidak keluar dari koridor fitrah manusia. Manusia 

menurut ajaran Islam ada dua unsur, yaitu unsur ardli dan unsur samawi. Unsur 
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ardli adalah jasmaniah dan unsur samawi adalah rohaniah. Kenyataan ini diakui 

oleh para ahli filsafat sejak zaman Yunani sampai sekarang.38 

Jasmaniah meliputi seluruh jasad manusia, baik yang kelihatan maupun 

yang tidak kelihatan (terdapat di bagian tubuh kita). Semuanya terdiri dari zat 

materi, ia pun membutuhkan makanan, minuman, vitamin dan sebagainya. Begitu 

pula rohani juga membutuhkan makanan berupa santapan rohani seperti 

pendidikan agama, bimbingan, penyuluhan, rekreasi, istirahat dan sebagainya.39  

Jasmani mempunyai dorongan dan hawa nafsu, bila tidak dikendalikan ia 

dapat membuat kesalahan atau keonaran, atau melanggar peraturan. Begitu pula 

rohani, walaupun ia selalu mengajak manusia ke jalan yang lurus dan kepada 

perbuatan yang benar. Tapi karena pengaruh lingkungan ia dapat tergelincir dan 

melaksanakan perbuatan yang melanggar ketentuan, oleh sebab itu, ia 

memerlukan bimbingan.  

Tujuan akhir dari proses internalisasi nilai-nilai Islam adalah diharapkan 

mampu melahirkan out put pendidikan Islam yang berkualitas baik dalam hal 

moral (iman), intelektual (ilmu), dan amal (professional) serta mampu 

mengemban amanat sebagai khalifatullah fi al-ardli dan Abdullah. 

C. Bentuk-bentuk Nilai-nilai Islam 

Nilai adalah suatu penetapan atau kualitas obyek yang menyangkut suatu 

jenis aspirasi atau minat. Nilai ajaran Islam merupakan sistem yang diwujudkan 
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dalam amal perilaku para pemeluknya, termasuk dalam hal ini anak, peserta didik 

maupun masyarakat pada umumnya. Sistem nilai agama Islam adalah suatu 

keseluruhan tatanan yang terdiri dari beberapa komponen yang saling 

mempengaruhi dan  mempunyai keterpaduan yang bulat yang berorientasi pada 

nilai Islam. Jadi bersifat menyeluruh dan terpadu. 

Ada dua pandangan tentang nilai: yang pertama berpandangan bahwa nilai 

merupakan ukuran tertinggi dari perilaku manusia dan dijunjung tinggi oleh 

sekelompok masyarakat serta digunakan sebagai pedoman dalam sikap dan 

tingkah laku. Kedua berpandangan bahwa nilai merupakan hal yang tergantung 

pada penangkapan dan perasaan orang yang menjadi subyek/fenomena tertentu. 

Di sini nilai merupakan tujuan atau kehendak manusia yang ditata menurut 

tingkatannya. Ada yang menyusun dari nilai bawah ke atas. Pertama-tama nilai 

hedonis (kenikmatan), nilai pendidikan, nilai sosial budaya, nilai ekonomi, 

selanjutnya nilai estetika (keindahan dan kecantikan), nilai susila, dan paling 

tinggi adalah nilai religi. Penataan ini tergantung dari masing-masing individu. 

Apabila ditelaah pandangan pertama tentang nilai berarti “keyakinan”, sedangkan 

yang pandangan kedua berarti “manfaat”.40 

Untuk mengadakan interaksi, manusia menciptakan aturan-aturan dan 

nilai-nilai tertentu. Aturan dan nilai tertentu ini dapat berbentuk tata tertib, etika, 

adapt, dan aturan perundang-undangan.semua yang dihasilkan manusia dalam 
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aturan ini hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan situasi dan 

kondisi yang melingkungi manusia tersebut.41  

Namun demikian sumber nilai umat Islam hanya digunakan sepanjang 

tidak menyimpang dari nilai yang bersumber dari nilai ilahi, yaitu Al-Qur’an dan 

Sunnah sebagaimana tersebut dalam firman Allah QS. Al-Hasyr [59]: 7: 

 

                             

       

 

Artinya: “Dan apa yang  diberikan rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang 

dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertaqwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya ”.42 

Kelebihan Al-Qur’an diantaranya terletak pada metode yang menakjubkan 

dan unik, sehingga dalam konsep pendidikan yang tergantung di dalamnya. Al-

Qur’an telah memberi kepuasan penalaran yang sesuai dengan kesederhanaan 

fitrah manusia tanpa unsur paksaan dan di sisi lain disertai dengan pengutamaan 

afeksi dan emosi manusiawi. Dengan demikian Al- Qur’an mengetuk akal dan 

hati manusia sekaligus. Al-Qur’an mengawali konsep pendidikan dari hal yang 

sifatnya konkrit menuju hal yang abstrak. Setelah Al-Qur’an yang menjadi sumber 

nilai dalam agama Islam, maka yang kedua adalah As-sunnah. Pada hakikatnya 
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keberadaan As-Sunnah ditujukan untuk mewujudkan suatu sasaran, yaitu: 

menjelaskan apa yang terdapat dalam Al-Qur’an. Tujuan ini diisyaratkan dalam 

firmannya QS. An-Nahl [16]: 44 : 

                         

Artinya: “Dan Kami turunkan kepadamu Adzkr (Al-Qur’an)kepadamu agar 

engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan 

kepada mereka, dan agar mereka memikirkan”.43 

Al-Qur’an dan Hadits merupakan sumber nilai yang mutlak yang harus 

dianut oleh manusia agar tercapai hidup yang dijalaninya tidak dalam kesesatan 

dan jauh dari ridla Allah. Karena nilai agama merupakan nilai yang paling kuat 

dibanding dengan nilai yang lainnya, maka nilai ini kemudian mendominasi 

terhadap nilai-nilai yang lain. Nilai ini bersifat sensitif yang menyangkut hal 

keyakinan atau kepercayaan dan batin seseorang. Maka tidak heran jika sering 

terjadi konflik yang mengaitkan dengan agama. 

 Sebagian ulama’ berpendapat bahwa komponen utama bagi agama Islam, 

sekaligus sebagai nilai tertinggi dari ajaran Islam adalah: Aqidah, Syari’ah, dan 

Akhlak. 

 

1. Akidah 
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Akidah menurut etimologinya, adalah ikatan atau sangkutan.44
 Dikatakan 

demikian karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala 

sesuatu. Secara teknis diartikan iman atau keyakinan, sehingga pembahasan 

akidah selalu berhubungan dengan rukun iman yang menjadi azas seluruh ajaran 

Islam atau merupakan akidah Islami. Akidah adalah konsep-konsep yang diimani 

manusia sehingga seluruh perbuatan dan perilakunya bersumber pada konsepsi 

tersebut.  

Akidah Islam dijabarkan melalui rukun-rukun iman dan berbagai 

cabangnya seperti tauhid uluhiyah atau pejauhan diri dari perbuatan syirik. Akidah 

Islam pun juga dikaitkan pada keimanan atas yang ghaib, kitab-kitab, malaikat, 

rasul, dan hari akhir. Dengan demikian keimanan merupakan landasan akidah, 

bahkan dijadikan sebagai soko guru utama untuk bangunan pendidikan dalam 

Islam.45
 

2. Syari’at 

Menurut etimologi syari’at adalah jalan yang lurus dan jalan tempat 

keluarnya air untuk diminum. Menurut At Tahtawi dalam “Al-Kasysyaf Istihatil 

Funun”, menjelaskan bahwa syari’at adalah hukum-hukum yang diadakan oleh 

Allah yang dibawa oleh salah satu nabi-Nya, termasuk nabi Muhammad SAW.46 
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Hukum syar’i yang bersumber pada Al-Qur’an merupakan penentu ajaran 

Islam yang di dalamnya tercakup penjelasan akidah yang wajib diimani, yang di 

atasnya berpijak peribadahan kepada Allah dan diwujudkan lewat berbagai 

perintah dan larangan Allah.47
 

3. Akhlak 

Sedang akhlak berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabi’at. 

Akhlak secara etimologi berasal dari kata Khilqun atau Khuluqun bentuk jamak 

dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabi’at. 

Sedang menurut terminologi akhlak adalah menunjuk sifat dan perbuatan 

seseorang.  

Definisi akhlak disebutkan oleh Al-Ghazali yang dikutip oleh Humaidi 

Tatapangarsa, disebutkan “akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari 

sifat itu timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan 

pertimbangan pikiran”. Dan Ibnu Maskawaih menyebutkan akhlak adalah suatu 

keadaan atau bentuk jiwa yang tetap (konstan) yang melahirkan sikap atau 

perbuatan-perbuatan secara wajar tanpa didahului oleh proses berfikir atau 

rekayasa. Banyak kita jumpai definisi akhlak dari berbagai ahli yang pada 

prinsipnya dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akhlak 

itu menunjukkan sifat dan perbuatan seseorang.  

Berangkat dari beberapa pengertian akhlak seperti di atas, maka akhlak 

adalah mutlak dibutuhkan manusia dalam rangka membentuk pribadi manusia 
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mulia. Dalam akhlak terkandung nilai-nilai kebaikan yang mengatur dan 

menunjukkan perjalanan hidup manusia agar tidak tersesat dan selalu berada 

dalam ridha Allah.  

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat dilihat perbedaan antara 

akhlak dan nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam akhlak terdapat nilai 

kebaikan yang tidak bisa tergantung pada suka tidak suka, mau tidak mau. Oleh 

karenanya akhlak bersifat tuntutan atau wajib. Sedangkan nilai adalah aturan yang 

dibuat sesuai kebutuhan dan berlaku secara alamiah dalam masyarakat, dapat 

berubah menurut kesepakatan dan persetujuan dari masyarakat pada dimensi dan 

waktu tertentu. Sedang akhlak mempunyai poros yang mutlak yaitu Al-Qur’an 

Hadits.  

Nilai-nilai keislaman atau agama mempunyai dua segi yaitu, segi normatif 

dan operatif. Segi normatif menitikberatkan pertimbangan baik buruk, benar 

salah, hak dan bathil, diridhai atau dikutuk. Sedangkan segi operatif mengandung 

lima kategori yang menjadi prinsip standarisasi perilaku manusia, yaitu baik, 

netral, setengah buruk dan buruk. Hal ini kemudian dijelaskan sebagai berikut: 

1. Wajib (baik) 

Nilai yang baik dilakukan manusia, ketaatan akan memperoleh imbalan 

jasa (pahala) dan kedurhakaan akan mendapat sanksi. 

2. Sunah (setengah baik) 



 

Nilai yang setengah baik dilakukan manusia, sebagai penyempurnaan 

terhadap nilai yang baik atau wajib sehingga ketaatannya diberi imbalan 

jasa dan kedurhakaannya tanpa mendapat sangsi. 

3. Mubah (netral) 

Nilai yang bersifat netral, mengerjakan atau tidak, tidak akan berdampak 

imbalan jasa atau sangsi. 

4. Makruh (setengah buruk) 

Nilai yang sepatutnya untuk ditinggalkan. Di samping kurang baik, juga 

memungkinkan untuk terjadinya kebiasaan yang buruk pada akhirnya akan 

menimbulkan keharaman. 

5. Haram (buruk) 

Nilai yang buruk dilakukan karena membawa kemudlaratan dan 

merugikan diri pribadi maupun ketentraman umumnya, sehingga apabila 

subyek yang melakukan akan mendapat sangsi, baik langsung (di dunia) 

maupun tidak langsung (akhirat). 

D. Internalisasi Nilai-nilai Islam 

Pendidikan Islam merupakan pendidikan nilai. Karena lebih menonjolkan 

aspek nilai, baik nilai ketuhanan maupun nilai kemanusiaan, yang hendak 

ditanamkan atau ditumbuhkembangkan ke dalam peserta didik sehingga dapat 

melekat pada dirinya dan menjadi kepribadiannya.  

Pendidikan agama menyangkut manusia seutuhnya, ia tidak hanya 

membekali anak dengan pengetahuan agama, atau mengembangkan intelek anak 



 

saja dan tidak pula mengisi dan menyuburkan perasaan (sentimen) agama saja, 

akan tetapi ia menyangkut keseluruhan diri pribadi anak, mulai dari latihan-latihan 

(amaliah) sehari-hari, yang sesuai dengan ajaran agama, baik yang menyangkut 

hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan 

alam, serta manusia dengan dirinya sendiri.  

Internalisasi adalah upaya menghayati dan mendalami nilai, agar nilai 

tersebut tertanam dalam diri setiap manusia. Karena pendidikan Islamberorientasi 

pada pendidikan nilai, sehingga perlu adanya proses internalisasi tersebut. Jadi 

internalisasi merupakan ke arah pertumbuhan batiniah atau rohaniah peserta didik. 

Pertumbuhan itu terjadi ketika siswa menyadarisesuatu “nilai” yang terkandung 

dalam pengajaran agama dan kemudian nilai-nilai itu dijadikan suatu “sistem nilai 

diri” sehingga menuntun segenap pernyataan sikap, tingkah laku, dan perbuatan 

moralnya dalam menjalani kehidupan ini.48 

Proses internalisasi nilai Islam menjadi sangat penting bagi peserta didik 

untuk dapat mengamalkan dan mentaati ajaran dan nilai-nilai agama dalam 

kehidupannya, sehingga tujuan pendidikan Islam dapat tercapai. Upaya dari pihak 

sekolah untuk dapat menginternalisasikan nilai Islam kepada diri peserta didik 

menjadi sangat penting, upaya tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam 

metode yang disesuaikan dengan waktu dan kondisi peserta didik.  
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Dalam proses internalisasi yang dikaitkan dengan pembinaan peserta didik 

atau anak asuh, ada tiga tahap yang mewakili proses atau tahap terjadinya 

internalisasi, yaitu: 

1. Tahap Transformasi Nilai: Tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan 

oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan kurang baik. 

Pada tahap ini hanya terjadi komunikasi verbal antara pendidik dan peserta 

didik atau anak asuh. 

2. Tahap Transaksi Nilai: Suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan 

komunikasi dua arah, atau interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang 

bersifat interaksi timbal-balik. 

3. Tahap Transinternalisasi: Tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap transaksi. 

Pada tahap ini bukan hanya dilakukan dengan komunikasi verbal tapi juga 

sikap mental dan kepribadian. Jadi pada tahap ini komunikasi kepribadian yang 

berperan secara aktif.49 

E. Metode Internalisasi Nilai Akhlak 

Para ahli pendidikan sepakat, bahwa salah satu tugas yang diemban oleh 

pendidikan adalah mewariskan nilai-nilai luhur budaya kepada peserta didik 

dalam upaya membentuk kepribadian yang intelek bertanggung jawab melalui 

jalur pendidikan. Melalui pendidikan yang diproses secara formal, nilai-nilai luhur 

tersebut termasuk nilai-nilai luhur agama akan menjadi bagian dari 

kepribadiannya.  
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Upaya yang dilakukan untuk memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam 

jiwanya sehingga menjadi miliknya disebut menginternalisasikan nilai. Untuk 

melaksanakan kegiatan tersebut, banyak cara yang dilakukan pendidik, antara 

lain: 

1. Pergaulan 

Melalui pergaulan, pendidik dan peserta didik saling berinteraksi dan 

saling menerima dan memberi. Pendidikan dalam pergaulan memegang peranan 

penting. Melalui pergaulan, pendidik mengkomunikasikan nilai-nilai luhur agama, 

baik dengan jalan berdiskusi maupun tanya jawab. Sebaliknya peserta didik dalam 

pergaulan ini mempunyai kesempatan banyak untuk menanyakan hal-hal yang 

kurang jelas baginya. Dengan demikian wawasan mereka mengenai nilai-nilai 

Islam itu akan terinternalisasi dengan baik, karena pergaulan yang erat itu akan 

menjadikan keduanya tidak merasakan adanya jurang. 

2. Keteladanan 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata 

keteladanan berasal dari kata teladan yang berarti perbuatan atau barang yang 

patut ditiru atau dicontoh.50 Keteladanan adalah alat pendidikan yang sangat 

efektif bagi kelangsungan komunikasi nilai-nilai agama. Konsep keteladanan 

dalam pendidikan Ki Hajar Dewantoro mendapat tekanan utamanya yaitu ing 

ngarso sung tulodo,melalui ing ngarso sung tulodo pendidik menampilkan suri 

tauladannya dalam bentuk tingkah laku, pembicaraan, cara bergaul, amal ibadah, 
                                                             

50 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, op.cit.,h. 1025.  



 

tegur sapa dan sebagainya. Nilai-nilai agama yang ditampilkan dalam bentuk 

pembicaraan dapat didengar langsung oleh peserta didiknya. Melalui contoh-

contoh ini, nilai-nilai luhur agama tersebut akan diinternalisasikannya, sehingga 

menjadi bagian darinya, yang kemudian ditampilkan pula dalam pergaulannya di 

lingkungan keluarga maupun diluarnya. Keteladanan dapat menjadi alat peraga 

langsung bagi peserta didik. Untuk itu guru harus memberi keteladanan pada 

peserta didik. Pada hakikatnya, di lembaga pendidikan peserta didik itu haus akan 

keteladanan, karena sebagian besar hasil pembentukan kepribadian adalah 

keteladanan yang diamatinya dari para pendidiknya. Di rumah, keteladanan ini 

diterimanya dari kedua orang tuanya dan dari orang-orang dewasa dalam 

keluarga.  

Pada dasarnya, kebutuhan manusia akan figur teladan bersumber dari 

kecenderungan meniru yang sudah menjadi karakter manusia. Peniruan bersumber 

dari kondisi mental seseorang yang senantiasa merasa bahwa dirinya berada 

dalam perasaan yang sama dengan kelompok lain (empati), sehingga dalam 

peniruan ini, peserta didik akan cenderung meniru orang dewasa, kaum lemah 

meniru kaum atasan, kaum lemah meniru kaum kuat, dan seterusnya.51  

Islam mengakui bahwa media pendidikan yang paling efektif dan 

berpengaruh di dalam menyampaikan tata nilai adalah melalui contoh teladan. 

Dan bagi manusia, keteladanan ini hendaknya senantiasa dapat diperoleh di 

seluruh masa  kehidupannya, semenjak ia mampu menerka dan menangkap 
                                                             

51 Abdurrahman An Nahlawi, op.,cit. h. 263. 



 

realitas hidup di sekitarnya. Dengan demikian, seorang peserta didik harus 

mempunyai teladan atau model yang dapat dicontoh dalam memantapkan akidah 

dan menanamkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai positif ke dalam pribadinya. Di 

dalam Al-Qur’an telah disebutkan dalam QS. Al-Ahzab [33]: 21: 

                                

          

Artinya: “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) allah”.52
 

Untuk itu bagi seorang pendidik harus mempunyai karakter pribadi yang 

baik sehingga dapat dijadikan tauladan yang baik bagi peserta didiknya. Pendidik 

merupakan figur yang mereka percaya nomer kedua setelah orang tua. Peserta 

didik akan mengalami kebingungan dan kekecewaan apabila menemui 

pendidiknya ternyata tidak mencerminkan tingkah laku yang baik. Bahkan Allah 

melarang orang yang demikian, yakni orang yang menyuruh orang lain 

mengerjakan, tetapi dirinya tidak mengerjakan. Penegasan dalam hal ini dapat kita 

temui pada potongan ayat QS. As-Shaf; [61]: 3, sebagai berikut: 
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Artinya: “amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa 

yang tidak kamu kerjakan”.53
 

Dari berbagai metode yang digunakan dalam proses internalisasi nilai-nilai 

Islam seperti yang telah tersebut di atas, jika dicermati maka akan tampak 

berbagai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tidak ada satupun metode 

yang dianggap paling tepat dan efektif, semua metode dapat dipakai dengan 

menyesuaikan kondisi yang sedang dihadapi. 

3. Mengajak dan Mengamalkan 

Agama Islam tidak menyajikan keteladanan hanya sekedar untuk dikagumi, 

tapi untuk diinternalisasikan, kemudian diterapkan dalam pribadi masing-masing 

dalam kehidupan sosial. Diharapkan setiap peserta didik mampu meneladani nilai-

nilai luhur agama sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seperti halnya yang 

sudah dijelaskan dalam hadits nabi Muhammad SAW, yaitu  

“Dari Amr Syua’ib dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata Rasulullah 

SAW bersabda: suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat, sedang mereka 

berumur tujuh tahun. Dan pukullah mereka karena meninggalkannya, 

sedang mereka berumur sepuluh tahun. Dan pisahlah di antara mereka itu 

dari tempat tidurnya”. (H.R. Abu Daud).54 
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4. Metode Pembiasaan 

Secara etimologi, pembiasaan asal katanya adalah biasa. Dalam kamus 

besar bahasa Indonesia, biasa diartikan sebagai lazim atau umum, seperti sedia 

kala, sudah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.55
 

Dengan tambahan “pe” dan “an” berarti menunjukkan proses. Sehingga 

pembiasaan dapat diartikan dengan proses pembuatan sesuatu atau seseorang 

menjadi terbiasa.  

Pembiasaan merupakan salah satu metode yang sangat penting dalam 

penginternalisasian nilai-nilai Islam, terutama bagi peserta didik. Pada masa anak 

adalah masa emas bagi pembentukan kepribadian anak. Mereka belum menginsafi 

apa yang disebut baik dan buruk dalam arti susila. Demikian pula mereka belum 

mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan seperti pada orang 

dewasa. Ingatan mereka belum kuat. Mereka lekas melupakan apa yang sudah dan 

baru terjadi. Untuk itu pada masa ini peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai 

yang baik. Termasuk nilai agama.  

Pembiasaan merupakan salah satu langkah memberikan pendidikan bagi 

anak yang merupakan persiapan bagi pendidikan. Selanjutnya, pembiasaan ini 

dilakukan dengan jalan memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya makna 

gerakan, ucapan, perbuatan dengan memperhatikan taraf kematangan peserta 

didik. Penanaman nilai-nilai Islam sangat penting bagi anak-anak, yang mana 

pada masa tersebut anak masih lentur dibentuk menjadi produk yang paling baik. 
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Pembiasaan dan latihan cocok dengan perkembangan jiwa anak didik, karena 

dengan pembiasaan dapat membentuk suatu sikap tertentu, yang lama kelamaan 

bertambah jelas dan kuat dan akhirnya tidak tergoyahkan lagi, karena telah masuk 

dan meresap menjadi bagian dari pribadinya.  

Pembiasaan merupakan metode yang sangat penting, karena pembiasaan 

sejak usia dini akan terbentuk karakter atau watak seseorang. Apabila suatu nilai 

sudah menjadi karakter seseorang, maka bukan hal yang sulit lagi untuk 

melakukan sesuatu yang dianggap sulit dan berat sekalipun oleh orang lain. Tapi 

sebaliknya, ia akan menjalankannya dengan tanpa rasa keberatan.  

Dipandang dari sudut ilmu jiwa, kebiasaan berhubungan erat dengan sosok 

figur yang menjadi panutan dalam perilakunya. Seorang anak akan tertarik untuk 

melakukan shalat karena orang tua yang menjadi figurnya selalu mengajak dan 

memberi contoh kepada anak tersebut tentang shalat. 

5. Metode Cerita 

Pada umumnya anak lebih menyukai hal-hal yang bersifat konkrit. Karena 

itu, penyampaian nilai Islam yang bersifat rasional akan lebih mudah mengena 

dan efektif, bila disampaikan melalui proses identifikasi, figurasi dan pemberian 

model. Artinya, anak melihat dan mendengar langsung niali-nilai tersebut yang 

melekat pada diri seorang tokoh atau pada peristiwa-peristiwa tertentu. Untuk 

keperluan ini, metode penyampaian lewat cerita sangat tepat dan menarik untuk 

diterapkan. Di dalam cerita, anak akan melihat atau mendengar langsung sejumlah 

tokoh atau panutan dalam peristiwa tersebut.  



 

Dalam proses internalisasi ini dapat mengambil kisah dari Al-Qur’an dan 

Nabawi sebagai bahan cerita. Pada dasarnya, kisah-kisah Al-Qur’an dan Nabawi 

membiaskan dampak psikologis dan edukatif yang baik, konstan, dan cenderung 

mendalam sampai kapanpun. Melalui kisah tersebut dapat menggiring peserta 

didik pada kehangatan perasaan, kehidupan dan kedinamisan jiwa yang 

mendorong manusia untuk mengubah perilaku dan memperbaharui tekadnya 

selaras dengan tuntutan, pengarahan dan pelajaran yang dapat diambil dari kisah 

tersebut.56
 Bila dikaitkan dengan perkembangan jiwa anak-anak, metode cerita 

sejalan dengan proses pemikiran mereka yang identik dengan imajinasi. 

F. Tinjauan Akhlak 

1. Pengertian Akhlak 

Secara etimologi akhlak ialah budi pekerti, perangai, tingkah laku atau 

tabi’at. Akhlak disamakan dengan kesusilaan atau sopan santun. Dilihat dari segi 

terminology akhlak adalah ilmu pengetahuan yang memberikan pengertian 

tentang baik dan buruk, ilmu yang mengajarkan pergaulan manusia dan 

menyatakan tujuan mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan 

mereka.57 
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2. Sumber Ajaran Akhlak 

Sumber ajaran akhlak adalah Al-Qur’an dan Hadits. Tingkah laku Nabi 

Muhammad merupakan contoh suri tauladan bagi umat manusia semua. Hal ini 

ditegaskan oleh Allah dalam QS. Al-Ahzab (33): 21 

                                

       

Artinya: “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) allah”.58 

Dalam ayat lain Allah memerintahkan agar selalu mengikuti jejak 

Rasulullah dan tunduk kepada apa yang dibawa oleh beliau. Allah berfirman: QS. 

Al-Hasyr [59]: 7: 

                          

                             

                              

 

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya 

(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah 

untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 

miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 
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beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang 

diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya 

bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya ”.59 

Jika telah jelas bahwa Al-Qur’an dan Hadits Rasul adalah pedoman hidup 

menjadi asas setiap[ muslim, maka teranglah keduanya merupakan sumber 

akhlakul karimah dalam ajaran Islam. Al-Qur’an dan hadits adalah ajaran yang 

paling mulai dari segala ajaran maupun hasil renungan dan ciptaan manusia. 

Sehingga telah menjadi keyakinan Islam bahwa akal dan naluri manusia harus 

tunduk mengikuti petunjuk dan pengarahan Al-Qur’an dan Hadits. Dari pedoman 

itulah diketahui criteria mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk.60 

3. Tujuan Pembinaan Akhlak 

Dalam konteks pendidikan, salah satu tujuan akhlak adalah pembentukan 

budi pekerti yang sanggup menghasilkan orang-orang yang bermoral,  jiwa  yang  

bersih,  rendah  hati,  percaya  diri,  sopan  dalam berbicara  dan   perbuatan,  

mulia   dalam   tingkah   laku   dan   perangai, bijaksana, tahu arti kewajiban dan 

pelaksanaannya, menghormati hak-hak manusia, tahu membedakan mana yang 

baik dan buruk dan senantiasa mawas  diri  atas  posisinya  sebagai  kaum  

terpelajar  dan  generasi  masa depan. 
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Pentingnya akhlak dalam Islam adalah nomor dua setelah iman. Seseorang 

tidaklah dikatakan beriman kepada Allah kecualai berakhlak mulia. Sebab tanda 

di antara orang yang beriman adalah orang yang berakhlak mulia.61 

4. Pembagian Akhlak 

Ada dua jenis akhlak dalam Islam, yaitu Akhlakul Karimah (akhlak 

terpuji) ialah akhlak yang baik dan benar menurut syari’at Islam, dan Akhlakul 

Madzmumah (akhlak tercela) ialah akhlak yang tidak baik dan buruk menurut 

Islam. 

a. Akhlakul Karimah 

Jenis-jenis akhlakul karimah adalah jujur, sifat yang dissenangi, sifat pemaaf, sifat 

manis muka, berbuat baik, tekun bekerja sambil menundukkan diri kepada Allah, 

b. Akhlakul Madzmumah 

Jenis-jenis akhlakul mazdmumah adalah egois, suka obral diri pada lawan jenis, 

terlalu cinta harta, pendusta dan pembohong, suka miras dan lain sebagainya.62 

G. Tinjauan Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) 

1. Pengertian Mata Pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 

 Sejak awal berdirinya, organisasi Muhammadiyah merupakan gerakan 

purifikasi pemikiran Islam dan sekaligus memposisikan diri sebagai gerakan 

dakwah dan pendidikan. Sebagai organisasi keagamaan yang sangat concern 

dengan dunia pendidikan, Muhammadiyah telah menyelenggarakan berbagai jenis 
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lembaga pendidikan yang tercakup dalam kegiatan pendidikan formal, nonformal 

dan informal.63 

 Mata pelajaran AIK (Al-Islam dan Kemuhammadiyahan) merupakan hadir 

sebagai pendamping dalam belajar ilmu agama dan kemuhammadiyahan. Perlu 

diketahui, sekolah-sekolah Muhammadiyah tidaklah sama dengan sekolah-sekolah 

umum lainnya. Muhammadiyah menerapkan sistem pendidikan integral yakni 

dengan menggabungkan ilmu-ilmu agama (ukhrawi) dengan ilmu-ilmu 

pengetahuan umum (duniawi).64 Dengan begitu, lulusan instansi pendidikan 

Muhammadiyah diharapkan tercetak sebagai pribadi yang intelek dan berakhlak 

mulia. 

2. Ruang Lingkup dan Tujuan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 

 Pendidikan kemuhammadiyahan merupakan mata pelajaran yang menjadi 

identitas bagi pendidikan dalam Muhammadiyah dan menjadi salah satu mata 

pelajaran pokok di semua lembaga pendidikan Muhammadiyah.65 Dari pendidikan 

dasar, menengah hingga perguruan tinggi di bawah persyarikatan 

Muhammadiyah. Semua tingkatan pendidikan tersebut wajib melaksanakan 

pendidikan Kemuhammadiyahan. Saat ini secara normatif telah disusun 

rumusannya dalam bentuk bahan ajar al- Islam dan Kemuhammadiyahan.66 Setiap 

bentuk pendidikan pasti memiliki maksud, tujuan dan ruang lingkup dalam 
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pelaksanaannya. Rumusan yang matang dengan konsep yang sistematis mutlak 

diperlukan agar dapat dipakai dalam jangka panjang. Apalagi kapasitas 

Kemuhammadiyahan sebagai mata pelajaran pokok di seluruh lembaga 

pendidikan Muhammadiyah, merupakan bahan ajar untuk mengkader bibit-bibit 

penerus Muhammadiyah di lingkungan lembaga tersebut. Adapun maksud, tujuan 

dan ruang lingkup pendidikan Kemuhammadiyahan adalah sebagi berikut:67  

Maksud pendidikan Kemuhammadiyahan adalah sebagai sarana untuk 

penyampaian pendidikan Muhammadiyah. Pentingnya pendidikan di masa depan 

menuntut Muhammadiyah untuk menjawab ketertinggalannya selama ini dibidang 

pendidikan. Salah satunya dengan melakukan penyempurnaan kurikulum al-Islam 

dan Kemuhammadiyahan.  

Ruang lingkup dari pendidikan Kemuhammadiyahan adalah segala hal 

yang menyangkut persyarikatan Muhammadiyah. Di dalamnya memuat segala 

aspek tentang seluk-beluk Muhammadiyah, antara lain: aspek sejarah berdirinya, 

organisasi, perjuangan, amal usaha dan tokoh pemimpinnya. Semua dipelajari 

secara bulat, menyeluruh, dan integral tentang Muhammadiyah. Terdapat tiga 

metode pendekatan yang dipergunakan untuk mempelajari Muhammadiyah dalam 

pendidikan Kemuhammadiyahan. Ketiga hal tersebut meliputi pendekatan 

historis, ideologis, dan struktural.68 
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Adapun tujuan Pendidikan Kemuhammadiyahan dijadikan mata pelajaran 

pokok dengan tujuan agar dapat diamati, dipahami dan dihayati oleh setiap peserta 

didik. Selain itu diharapkan agar kelak peserta didik bersedia dengan suka rela 

mengamalkan berbagai prinsip keyakinan dan cita-cita persyarikatan 

Muhammadiyah. Harapan tersebut sekiranya tidak berlebihan karena ada beberapa 

alasan antara lain sebagi berikut: 

a. Muhammadiyah memerlukan penerus Keyakinan, Cita-cita, dan Amal 
Usahanya. 
b. Muhammadiyah perlu dikenal oleh Angkatan Muda Muhammadiyah. 
 
 

 

  



 

BAB III 

PENYAJIAN DATA LAPANGAN 

 
A. Sejarah SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung 

SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung pada awal bernama SMP 

Muhammadiyah Labuhanratu Lampung pada tahun 1973 kemudian pada tahun 

1980 menjadi SMP Muhammadiyah Labuhanratu Bandar Lampung. Dengan 

adanya pemekaran wilayah, pada tahun 1982 maka kecamatan kedaton masuk 

wilayah Kota Bandar Lampung. 

Adapun berdirinya SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung adalah pada 

tanggal 1 Januari 1973 dengan beredarnya Pagam Pendirian Majelis Pendidikan 

Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

No.PP.MPK/631/II.73/1977. 

Berikut Daftar Pimpinan SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung 
 

NO TAHUN N A M A JABATAN K E T 

1 1973-1977 Muslim Kep. Sekolah  

  A. Hamid. S Wkl Kep. Sekolah  

2 1978-1979 Drs. Dulhadi Kep. Sekolah Satu Semester 

  A. Hamid. S Wkl Kep. Sekolah  

3 1978-1979 A. Hamid. S Kep. Sekolah  

  A. Yutan Wkl Kep. Sekolah 1 Satu Semester 

  Slamet Risnanto Wkl Kep. Sekolah 2  

 1980-1989 A. Hamid. S Kep. Sekolah  

  Slamet Risnanto Wkl Kep. Sekolah 1  

 1981-1989 Abul Hayat Wkl Kep. Sekolah 2  



 

4 1989-1990 A. Yutan Kep. Sekolah  

  Abul Hayat Wkl Kep. Sekolah 1  

  Helmansyah Wkl Kep. Sekolah 2  

 1990-1991 A. Yutan Kep. Sekolah Satu Semester 

  Slamet Risnanto Wkl Kep. Sekolah 1  

  Suprapto. BZ  Wkl Kep. Sekolah 2  

5 1990-1996 Slamet Risnanto Kep. Sekolah  

  Abul Hayat Wkl Kep. Sekolah 1  

  Suprapto. BZ Wkl Kep. Sekolah 2  

6 1997-2005 Suprapto. BZ, S.Pd Kep. Sekolah  

  Abul Hayat Wkl Kep. Sekolah 1  

  Wahdiyana Wkl Kep. Sekolah 2  

7 2006-2014 Wahdiyana, S.T. Kepala Sekolah  

  Slamet Risnanto, S.Ag. WKS. Kurikulum  

  Rasniati, S.Pd. WKS. Kesiswaan  

8 2014-2018 Wahdiyana, S.T., M.Pd.T Kepala Sekolah  

  Pujiono, S.Pd. WKS. Kurikulum  

  Hamyadi, S.Pd. WKS. Kesiswaan  

  Drs. Nur Salim WKS. Ismuba  
 

1. Visi dan Misi 

a. Visi  

Berakhlaqul Karimah, Cerdas, Berprestasi, Unggul Dalam Bidang 

Teknologi dan Informasi 

b. Misi  

Untuk mewujudkan Visi sekolah SMP Muhammadiyah 3 Bandar 

Lampung tersebut, diperlukan suatu Misi berupa kegiatan jangka panjang 



 

dengan arah yang jelas. Misi SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung 

antara lain sebagai berikut : 

1. Membentuk jati diri kepribadian siswa yang memiliki karakter 
keislaman dan kemuhammadiyahan secara kokoh. 

2. Menjadikan siswa yang mampu menerapkan nilai-nilai keislaman 
dan kemuhammadiyahan dalam kehidupan sehari-hari.  

3. Menghantarkan potensi bakat dan minat siswa secara optimal dan 
komprehensif dalam meraih prestasi akademik dan non akademi.  

4. Mendidik siswa yang mampu menerapkan potensi bakat dan minat 
dalam kehidupan. 

5. Menanamkan motivasi dan semangat juang dalam belajar secara 
sungguh-sungguh. 

6. Mentradisikan kultur penguasaan yang kompeten terhadap 
Tekonologi dan Informasi sebagai sumber belajar dan 
pengembangan diri. 
 

2. Bidang Usaha atau Kegiatan Utama Organisasi 

Muhammadiyah adalah salah satu lembaga atau organisasi dakwah islam 

yang ada di Indonesia, lalu menyebarkan ajaran islam melalui dunia pendidikan, 

yakni dari mulai Sekolah Tingkat Kanak-kanak sampai SMA atau SMK. SMP 

Muhammadiyah 3 merupakan salah satu bagian darinya. Sebuah lembaga 

pendidikan sekolah menengah pertama (SMP), yang telah didirikan pada tahun 

1973. 

Pada SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung seluruh aktivitas dimulai 

dari pagi hari sampai dengan siang hari. Dimulai dari pukul 07.15 masuk kelas, 

istirahat sholat dhuha, pada pukul 09.40-10.20 lalu masuk kembali kekelas, dan 



 

pukul 11.40-12.20 istirahat sholat dzuhur kemudian dimulai kembali sampai 

dengan selesai kegiatan belajar mengajar pada pukul 14.00 WIB. 

Untuk Sumber Daya Manusia yang terdapat pada SMP Muhammadiyah 3 antara 

lain: 

a. Kepala Sekolah 

Yang berfungsi dan bertugas sebagai educator, manajer, administrator dan 

supervisor, leader, motivator. 

b. Wakil Kepala Sekolah 

Yang membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan-kegiatan 

Pengorganisasian, pengawasan, penyusunan laporan, identifikasi dan 

pengumpulan data dan lain sebagainya. 

c. Guru 

Yang bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah dan mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. 

d. Wali Kelas 

Wali Kelas membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan Pengolahan kelas, 

pengisian daftarnilai siswa, pengisian buku laporan penilaian, menyusun 

pembuatan statistic bulaanan siswa dan lain sebagainya. 

e. Guru Bimbingan Konseling (BK) 

Bimbingan dan Konseling membantu kepala sekolah dalam kegiatan-

kegiatan penyusunan program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling, 

melaksanakan kegiatan analisis hasil evaluasi belajar dan lain sebagainya. 

f. Perpustakaan Sekolah 

Perpustakaan sekolah membantu kepala sekolah dalam kegiatan 

perencanaan pengembnagan perpustakaan, melakukan layanan bagi siswa, 

guru, dan tenaga kependidikan lainnya, serta masyarkat, penyimpanan buku-

buku perpustakaan dan menyusun tata tertib perpustakaan. 



 

g. Laboratorium 

Pengelolaan Laboraturium membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan 

Peencanaan pengadaan alat dan bahan laboraturium, menyusun jadwal dan 

tat tertib penggunaan laboraturium, mengatur penyimpanan dan daftar alat-

alat laboraturium dan lainnya. 

 

 

h. Kepala Tata Usaha 

Kepala tata usaha sekolah mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan 

sekolah dan beranggungjawab kepada kepala sekoalh dalam kegiatan 

penyusunan program kerja tata usaha sekolah, pengolahan keuangan 

sekolah, penyusunan administrasi perlengkapan sekolah dan lain 

sebagainya. 

B. DATA SARANA DAN PRASARANA 
 

No Jenis Barang Ada/Tidak Ada Keadaan Jumlah 
1 Ruang Teori/Belajar Ada Baik 15 
2 Ruang Kepala Sekolah Ada Baik 1 
3 Ruang Waka Ada Baik 3 
4 Ruang Urusan-urusan Ada Baik 2 
5 Ruang Guru Ada Baik 1 
6 Ruang Tata Usaha Ada Baik 1 
7 Ruang UKS Ada Baik 1 
8 Ruang BK Ada Baik 1 
9 Ruang Perpustakaan Ada Baik 1 

10 Ruang Multimedia Ada Baik 6 
11 Ruang Laboratorium  Ada Baik 3 
12 RuangLaboratorium Komputer Ada Baik 1 
13 Ruang AULA Ada Baik 1 
14 Ruang Komite Sekolah Ada Baik 1 

 
 
 
 
 
 



 

C. Struktur Organisasi 
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Dra. SRI HELDA, MM 
         SURATMONO 

OKTAVIANI D.S, S.Pd 

 

URS ROIS PUTRA/I 
 

A. LUVIADI, M.Pd.I 
RESI IRMA YUNI, S.Pd.I 
 

 

URS UKS 

ANTON KIRANA 
AYU MARTA 

 
 

 

PERPUSTAKAAN 
 

SUHARTATI,S.Pd.I 

 
DEWAN GURU 

 

S I S W A 

 

KEPALA TATA USAHA 

A. BARNABA S., S.Kom 

STAF TATA USAHA 
 

MASRIYANTO, S.Kom 
ARIFIN NUR, A.Md 

VONO HARYUDI 
 

BENDAHARA 
 

ROSNAWATI, S.E. 
SUHARTATI 

 

PENJAGA SEKOLAH/OB 
 

WAHYU SUJAYANTO 
HENDRI WIJAYA 

 

     S LAB KOM,IPA,BHS 
 

          A. BARNABA S., SKom 
RATU SONYA M, S.Pd 
DWI PURWANTI, S.Pd 

WALI KELAS 
KLS VII KLS VIII KLS IX 

A. A. YULIAWATI W,S.Pd 
B. B. IRAWATI, S..Pd. 
C. C. RESI IRMA Y., S.Pd. 
D. D. HELMA, S.Pd., M.M. 

 A. ASLIATY, S.Pd. 
 B. DWI PURWANTI, S.Pd. 
 C. YUSRIATI, S.Pd.I 
 D. JULTI IDRAWATI, S.Pd. 
 E. SURATMONO 
 F. DINI EFFRIYANI, S.Pd. 

 A. OKTAVIAN A., S.Pd. 
 B. RISMAYANTI, S.P.d 
 C. SITI SUKASIH, S.Pd. 
 D. Hj. HERLINA, S.Pd. 
 E. Dra. SRI HELDA, MM 

  



 

Gambar :  Struktur Organisasi SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung 

D. Keadaan Kelas dan Siswa mutasi : 
 

No Kelas Jumlah 
Kelas 

 

Jumlah Murid 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 VII 5 84 87 171 

2 VIII 4 76 79 155 

3 IX 6 112 93 205 

Jumlah 15 272 259 531 
 
E. Keadaan Guru dan Karyawan (Menurut Klasifikasi Ijazah) 

 

NO KLASIFIKASI IJAZAH LK PR JUMLAH KETERANGAN 
A  UMUM         
 1. Al-Islam & KMD 3 1 4  
 2. PKn - 2 2  
 3. Matematika 1 3 4  
 4. TIK  2 - 2  

B  I P A 2 5 7  
C  I P S -  4 4    
D  BAHASA         
  1. Bhs. Indonesia  - 4 4   
  2. Bhs. Inggris 2 2 4   
E  KETRAMPILAN / KESEHATAN         
  1. Seni Budaya  2 2 4   
 2. Pend. Jasmani dan Kesehatan 1 1 3  

F  BIMBINGAN dan KONSELING  1 1 3   
G  MUATAN LOKAL     
 1. Bhs. Arab 1 1 2  
 2. Bhs. Lampung  - 3 3  
      

 
 
 
 
 
 



 

Tenaga Administrasi Menurut Status Kepegawaian 
 

NO NAMA STATUS JENIS IJAZAH 
TETAP Tdk.TETAP PEKERJAAN TERTINGGI 

1 Wahdiyana, M.Pd.T √  Kepala Sekolah Sarjana (S2) 
2 Pujiono, S.Pd. √  WK. Kurikulum Sarjana (S1) 
3 Ach. Hamyadi, S.Pd. √  WK. Kesiswaan Sarjana (S1) 
4 Drs. Nur Salim √  WK. Ismuba Sarjana (S1) 
5 A. Barnaba S., S.Kom. √  Kepala TU Sarjana (S1) 
6 Rosnawati, S.E. √  Bendahara  Sarjana (S1) 
7 Suhartati, S.Pd.I. √  Staf Tata Usaha Sarjana (S1) 
8 Masriyanto, S.Kom. √  Staf Tata Usaha Sarjana (S1) 
9 Arifin Nur, A.Md. √  Staf Tata Usaha Diploma (D3) 

10 Vino Haryudi √  Staf Tata Usaha SMA 
11 Ma’ruf √  Staf Tata Usaha Diploma (D1) 
12 Hendri Jaya √  Pet. Kebersihan SMA 
13 Sopriansyah √  Penjaga Gedung SMA 

 

F. Pelaksanaan Internalisasi Nilai Akhlak Melalui Mata Pelajaran Al-Islam 

dan Kemuhammadiyahan pada SMP Muhammadiyah 3 Bandar 

Lampung 

Sesuai dengan pemaparan pada BAB I pada latar belakang masalah sudah 

di gambarkan bahwa proses internalisasi nilai akhlak pada mata pelajaran Al-

Islam dan Kemuhammadiyahan di laksanakan pada proses pembiasaan-

pembiasaan amaliah yang sudah terprogram, dalam prosesnya guru-guru Al-Islam 

pun turut memberikan contoh dalam pelaksanaannya membimbing siswa-siswa 

yang sudah terjadwal.69 Dalam proses di lapangan walaupun masih banyak siswa 

yang tidak mematuhi ataupun melaksanakan amaliah-amaliah yang sudah 

terprogram oleh guru Al-Islam dan Kemuhammadiyahan walaupun metode 
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internalisasi yang peneliti dapati hanya pada keteladanan yang indikatornya guru 

mengikuti dan mengajak dan mengamalkan sebatas pada membimbing para siswa 

untuk melaksanakan. 

Hemat peneliti dengan keadaan para siswa yang masih ada yang tidak 

melaksanakan pembiasaan-pembiasaan amaliah sehari-hari pentingnya metode 

internalisasi yang variatif sehingga jika mengacu pada kurikulum 2013 

kompetensi sikap spiritual dan sosial tercapai bukan dengan penilaian berbentuk 

angka melainkan bagaimana proses yang terprogram oleh guru-guru Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan menjadi pembiasaan sehari-hari pada siswa sehingga nilai 

kesadaran yang terbangun pada diri siswa menjadi sebuah kebutuhan. 

  

  



 

BAB IV 

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Internalisasi Nilai Akhlak melalui Mata Pelajaran Al-Islam 

dan Kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 03 Bandar 

Lampung. 

Drs. Nur Salim selaku Waka ISMUBA (Al-Islam, Kemuhammadiyahan 

dan Bahasa Arab) sekaligus guru mata pelajaran AIK (Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan). Beliau mulai mengabdikan diri di SMP Muhammadiyah 3 

Bandar Lampung sejak tahun 1991- Sekarang. Dalam mengajar beliau memegang 

pelajaran AIK (Al-Islam dan Kemuhammadiyahan).  

Akhlakul Karimah merupakan usaha menjernihkan akal pikiran,  untuk 

memecahkan masalah. Sukses tidaknya suatu bangsa untuk mencapai tujuan 

hidupnya tergantung Commited tidaknya bangsa terhadap nilai akhlakaul 

karimah. Jika Commited terhadap kebaikan, maka bangsa itu akan sukses. 

Sebaliknya jika bangsanya ber-akhlakul mazdmumah, maka bangsa itu akan 

hancur. Dalam merespon fenomena itu, manusia berpacu mengembangkan 

kualitas pendidikan Islam, salah satunya melalui internalisasi nilai akhlakul 

karimah. Pendidik dalam proses pendidikan Islam tidak hanya dituntut untuk 

menguasai sejumlah materi yang akan diberikan kepada peserta didiknya, tetapi ia 

harus menguasai berbagai metode dan teknik pendidikan guna kelangsungan 

transformasi dan internalisasi nilai-nilai Islam yang salah satunya nilai akhlakul 



 

karimah melalui mata pelajaran AIK (Al-Islam dan Kemuhammadiyahan).  

Sebagian ulama’ berpendapat bahwa komponen utama bagi agama Islam, 

sekaligus sebagai nilai tertinggi dari ajaran Islam adalah: Aqidah, Syari’ah dan 

Akhlak. Berdasarkan hasil interview dengan Drs.Nur Salim selaku Waka 

ISMUBA (Al-Islam, Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab) dan Pujiono, S.Pd 

selaku Waka Kurikulum di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung menyatakan 

bahwa: 

“Nilai Akhlakul Karimah telah diinternalisasikan oleh guru kepada 
peserta didik secara maksimal dengan menggunakan berbagai macam metode 
yang telah disebutkan di atas. Sedangkan dalam pelaksanaan internalisasi nilai 
Akhlakul Karimah melalui mata pelajaran AIK (Al-Islam dan 
Kemuhammadiyahan) ini saya juga mengacu pada Standar Kompetensi dan 
Kompetensi Dasar yang mengacu pada standar isi dan standar kompetensi 
lulusan (SKL). Dengan tujuan agar terciptanya keberlangsungan proses 
pendidikan yang kondusif bagi peserta didik sehingga dapat hidup mandiri di 
tengah masyarakat yang heterogen”.70 
 

Di dalam pengalaman beliau selama mengajar, kendala yang dihadapi 

Drs.Nur Salim (guru mata pelajaran AIK) adalah menghadapi peserta didik yang 

sulit membaca Al-Qur’an. Sedangkan peserta didik yang mengalami kesulitan 

dalam membaca Al-Qur’an adalah peserta didik yang lulus dari SD dan mereka 

tidak didukung dengan pendidikan Al-Qur’an di TPQ (Taman Pendidikan Al-

Qur’an). Sedangkan peserta didik yang pernah menggali ilmu pendidikan di TPQ 

tidak akan mengalami kesulitan, tetapi akan sebaliknya mereka akan lebih mudah 

dan lancar dalam membaca Al-Qur’an dan mudah untuk memahami arti suatu 
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Hadits, sehingga akan mempermudah terinternalisasinya nilai akhlakul karimah ke 

dalam diri peserta didik secara maksimal. 

Senada halnya yang dikatakan beliau bahwa: 

“ Sebab tidak mampunyai sebagian peserta didik untuk 
menginternalisasikan nilai-nilai Islam yang salah satunya nilai akhlakul karimah 
adalah faktor dari peserta didik yang secara psikologis anak memang banyak 
menghadapi masalah, sehingga sulit diatur, malas mengerjakan tugas, pemurung, 
tidak mau pergi ke sekolah, kurangnya dukungan dan motivasi dari orang tua 
serta peserta didik yang broken home.”71

 

 

Sama halnya penuturan yang disampaikan oleh Bapak Pujiono,S.Pd menuturkan 

bahwa: 

“Wujud pelaksanaan internalisasi nilai akhlak adalah yang pertama 
kebersamaan, dalam artian saling tolong-menolong pada sesamanya, yang kedua 
Keikhlasan dalam menjalankan aktivitas, menunjukkan sikap persatuan dan 
persaudaraan, menunjukkan sikap dermawan, menunjukkan sikap cinta Allah dan 
Rasul, seperti membiasakan makan makanan yang halal dan baik, menunjukkan 
sikap semangat keilmuan, menunjukkan perilaku gemar belajar, menunjukkan 
sikap sabar dan tabah menghadapi cobaan, menunjukkan sikap jujur dan 
konsekuen, menunjukkan sikap taat kepada Allah dan Rasul dan pemerintah, 
terlaksananya shalat secara berjama’ah dan terlaksananya shalat sunnah Dhuha, 
Tadarusan sebelu KBM, Tahajjud dan Rawatib serta puasa sunnah setiap hari 
Senin dan Kamis”72

 

 

Selama observasi kegiatan yang pernah diamati oleh peneliti adalah 

kegiatan shalat berjama’ah, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah. Untuk 

menginternalisasikan atau menanamkan nilai-nilai Islam yang salah satunya nilai 

akhlak, beliau terapkan melalui tindakan, tauladan dan perasaan yang salah 
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satunya yaitu keikhlasan di dalam melakukan setiap aktivitas pada setiap waktu. 

Bentuk nilai-nilai Islam yang diinternalisasikan melalui Mata Pelajaran AIK 

adalah Nilai Aqidah, Nilai Syari’at dan Nilai Akhlak. Akan tetapi dalam 

penelitian ini peneliti fokuskan pada Nilai Akhlak; yang dapat dibuktikan melalui 

perangai, tingkah laku peserta didik sehari-hari, salah satunya adalah setiap kali 

peserta didik bertatap muka dengan gurunya selalu mengucapkan salam dan 

berjabat tangan, selalu menjaga kebersamaan, tertanamnya keikhlasan dalam 

mengerjakan segala pekerjaan, sikap persaudaraan yang kuat, sabar dan tabah 

dalam menghadapi cobaan, menunjukkan sikap jujur dan konsekuen, gemar 

menuntut ilmu, menjaga Hablum Minallah dan Hablum Minannas dengan baik. 

Kurikulum 2013 yaitu kurikulum yang terintegrasi, maksudnya adalah 

suatu model kurikulum yang dapat mengintegrasikan skill, themes, concepts, and 

topics. Baik dalam bentuk within single disciplines, across several disciplines and 

within and across learners.73 

Dengan kata lain bahwakurikulum terpadu sebagai sebuah konsep dapat 

dikatakan sebagai sebuah sistem dan pendekatan pembelajaran yang melibatkan 

beberapa disiplin ilmu atau mata pelajaran/bidang studi untuk memberikan 

pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. 

Dikatakan bermakana karena dalam konsep kurikulum terpadu, peserta 

didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari itu secara utuh dan 

realistis. Dikatakan luas karena yang mereka peroleh tidak hanya dalam satu 
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ruang lingkup saja melainkan semua lintas disiplin yang dipandang berkaitan 

antar satu sama lain.74 Titik berat kurikulum 2013 adalah bertujuan agar peserta 

didik atau siswa memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan: 

a. Observasi 

b. Bertanya (wawancara) 

c. Bernalar, dan 

d. Mengkomunikasikan (mempresentasikan) apa yang mereka peroleh 

atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran. 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Kelas VIII Smester I 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Memahami Surah Al-Baqarah 
ayat 83-101 dan hadis pilihan 
 
 
 
 
 
2. Iman kepada kitab Allah 
 
 
 
 
3. Mengamalkan perilaku terpuji 
 
 
4. Mengetahui sifat tercela yaitu 
ananiah, gadab,hasad, gibah dan 
namimah 
 

1.1. Memahami pengingkaran Bani 
Israil atas janji-janji 
1.2.  Pembangkangan Bani Israil untuk 
mengimani Muhammad 
1.3.  Hadis tentang Iman kepada risalah 
Muhammad dan manisnya iman 
 
2.1. Memahami nilai Iman kepada kitab 
Allah 
2.2. Mengamalkan nilai-nilai cinta Al-
Qur’an sebagai kitab Allah SWT 
 
3.1. Memahami sifat Isariah 
3.2. Memahami sifat Tawakal 
 
4.1. Mengetahui sifat ananiah, gadab, 
hasad, gibah dan namimah agar 
menghindarinya dalam kehidupan sehari-
hari 
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5. Memahami makna puasa 
 
 
 
6. Memahami khittah perjuangan 
Muhammadiyah 
 

5.1. Memahami arti puasa 
5.2. Paham akan macam-macam puasa 
yaitu puasa wajib, puasasunah 
 
6.1. Memahami sejarah perumusan khittah 
perjuangan Muhammadiyah 
6.2. Mengamalkan nilai-nilai yang 
terkandung dalam khittah perjuangan 
Muhammadiyah 
 
 

 

Kelas VIII Semester II 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Menerapkan hukum bacaan Mad 
dan Waqaf 
 
 
 
 
 
 
 
2. Memahami hal-hal yang dapat 
meningkatkan keimanan melalui 
keistimewaan Al-Qur’an 
 
 
 
 
 
3. Memahami hukum Islam tentang 
penyembelihan hewan 
 
 
 
4. Mengamalkan perilaku terpuji 
 
 

1.1. Menjelaskan hukum bacaan Mad dan 
Waqaf 
1.2. Menunjukkan contoh hukum bacaan 
Mad dan Waqaf dalam bacaan surat-surat 
Al-Qur’an 
1.3. Mempraktikan bacaan Mad dan 
Waqaf dalam bacaan surat-surat Al-
Qur’an 
 
2.1. Menjelaskan pengertian iman kepada 
Al-Qur’an serta menjadikan pedoman 
dalam kehidupan sehari-hari 
2.2. Memahami keutamaan-keutamaan 
Al-Qur’an 
2.3. Mengamalkan nilai-nilai cinta Al-
Qur’an sebagai kitab Allah SWT 
 
3.1. Menjelaskan tatacara penyembelihan 
hewan 
3.2. Menjelaskan ketentuan aqiqah dan 
qurban 
 
4.1.Mengamalkan adab makan dalam 
kehidupan sehari-hari 
4.2. Mengamalkan adab minum dalam 



 

 
 
 
5.Memahami perjuangan Rasulullah 
di Madinah 
 
 
 
6. Memahami Matan Keyakinan dan 
Cita-Cita Hidup Muhammadiyah 
(MKCHM) 
 
 

kehidupan sehari-hari 
4.3. Mengamalkan adab berjalan 
 
5.1. Menjelaskan keadaan masyarakat 
Madinah sebelum hijrah Rasulullah SAW 
5.2. Menjelaskan peristiwa hijrah 
Rasulullah SAW 
 
6.1.Memahami sejarah perumusan 
MKCHM 
6.2. Mengamalkan nilai-nilai yang 
terkandung dalam MKCHM 

 

Sesuai dengan peneliti telah sebutkan pada bab II Landasan teori pada 

point bentuk-bentuk nilai Islam jika dikaitkan dengan standar kompetensidan 

kompetensi dasar kelas VIII smester I dan II di atas terdapat tiga unsur/komponen 

utama nilai-nilai Islam. Sebagian ulama’ berpendapat bahwa komponen utama 

bagi agama Islam, sekaligus nilai tertinggi dari ajaran Islam adalah aqidah, 

syari’ah dan akhlak. Bentuk nilai-nilai Islam yang telah diinternalisasi oleh guru 

kepada peserta didik melalui mata pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 

adalah: 

1. Aqidah, artinya peserta didik meyakini adanya rukun iman, yang salah 

satunya terealisasi dalam bentuk perilaku yang baik, diantaranya adalah ibadah 

shalat (munfaridan atau berjama’ah) sesuai dengan pembiasaan-pembiasaan 

amaliah yang sudah terprogram oleh guru-guru Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. Shalat 

berarti menyembah Allah,  selalu  menyebut  Asma  Allah  setiap  kali  peserta  



 

didik  memulai segala sesuatu salah satunya ketika akan memulai belajar, 

mengucapkan Hamdalah ketika mendapatkan nikmat dari Allah SWT, 

mengucapkan lafadh Istirja’ ketika mengalami musibah dan lain sebagainya. 

2. Syari’ah, artinya hukum syar’i yang bersumber pada Al-Qur’an merupakan 

penentu ajaran Islam yang di dalamnya tercakup penjelasan akidah yang  wajib 

diimani, yang di atasnya berpijak peribadahan kepada Allah dan diwujudkan   

lewat   berbagai   perintah   dan   larangan   Allah.75    Hal   ini terealisasi 

dalam kegiatan Idul Adhha,  yaitu kurban  yang dilaksanakan oleh pihak 

sekolah. Pada SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung, pihak sekolah selalu 

melaksanakan ibadah kurban setiap hari raya Idul Adha, dalam pelaksanaannya 

siswa diikut sertakan diberikan pemahaman bagaimana menyembelih kurban 

sesuai dengan syariat sampai pada pembungkusan dan pembagian hewan 

kurban.76 

3. Akhlak,   artinya   budi   pekerti,   perangai,   tingkah   laku   atau   tabi’at. 

Sedangkan   menurut terminologi, akhlak adalah menunjuk sifat dan perbuatan 

seseorang. Hal ini terealisasi dalam tingkah laku peserta didik disetiap hari-

harinya, yaitu selalu berkata sopan pada Pak guru dan Bu Guru  ataupun  

bersikap  ramah  terhadap  seseorang  serta  selalu  jujur  di setiap langkah dan 

tutur kata. Definisi akhlak disebutkan oleh Al-Ghazali yang dikutip oleh 

Humaidi Tatapangarsa, disebutkan “akhlak ialah sifat yang tertanam dalam 

                                                             
75 Ibid., hlm. 69.  
76 Wawancara dengan Bapak Nur Salim dan Bapak Pujiono selaku Waka Ismuba dan 

Waka Kurikulum SMP Muhammadiyah 03 Bandar Lampung tanggal 9 Juni 2017 



 

jiwa yang dari sifat itu timbul perbuatan-perbuatan dengan  mudah,  dengan  

tidak  memerlukan  pertimbangan  pikiran”.  Dan Ibnu Maskawaih 

menyebutkan akhlak adalah suatu keadaan atau bentuk jiwa yang tetap 

(konstan) yang melahirkan sikap atau perbuatan-perbuatan secara wajar tanpa 

didahului oleh proses berfikir atau rekayasa.  Kaitan antara proses internalisasi 

melalui pembiasaan-pembiasaan amaliah yang sudah terprogram di SMP 

Muhammadiyah 3 Bandar Lampung presentasi siswa yang melaksanaan jauh 

lebih banyak dibandingkan yang tidak melakukan.77 

Akan tetapi, bagi peserta didik sendiri tentang pelaksanaan internalisasi 

nilai   akhlak melalui   mata   pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada 

SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung, ada  yang  belum dapat 

menginternalisasikannya secara maksimal, hal ini dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu: 

1. Faktor Eksternal, misalnya: pengaruh modernisasi, pengaruh teknologi 

dan pengaruh pergaulan di lingkungan sekitar, kurangnya perhatian 

wali murid dan kerjasama antara pihak wali murid dengan pihak 

sekolah. 

2. Faktor Internal, misalnya: dari lingkungan keluarga dan kesadaran diri 

dari peserta didik itu sendiri, terbatasnya ekonomi, adanya siswa 

yang tidak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kurangnya perhatian 

wali murid terhadap siswa yang mengakibatkan miskomunikasi antara 
                                                             

77 Observasi peneliti tanggal 9 Juni 2017  



 

anak dan orang tua, rendahnya pemahaman orang tua tentang 

pengetahuan agama (nilai-nilai Islam) sehingga akan kesulitan dalam 

mendidik dan   membimbing anaknya. Karena keluarga itu juga 

sangat penting peranannya di dalam membimbing kepribadian anak. 

 

B. Metode Internalisasi Nilai Akhlak melalui Mata pelajaran Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 03 Bandar Lampung. 

Berkaitan dengan pengalaman beliau selama mengajar di SMP 

Muhammadiyah 3 Bandar Lampung, dalam mendidik peserta didik beliau tidak 

pernah ngoyo, tetapi enjoy saja dalam mengajar dan juga santai tapi serius. 

Menurut Drs. Nur Salim selaku guru Mata Pelajaran AIK, bahwa: 

“Untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islam khususnya nilai akhlak melalui 

mata pelajaran AIK ini adalah memotivasi peserta didik tiada henti, karena 

memotivasi peserta didik adalah hal yang terpenting, di samping dengan 

memotivasi peserta didik, beliau sebagai pendidik juga menggunakan metode 

keteladanan dan pembiasaan”.78 

Motivasi adalah suatu proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi 

perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan, 

                                                             
78  Ibid, Wawancara dengan Bapak Nur Salim dan Bapak Pujiono selaku Waka Ismuba 

dan Waka Kurikulum SMP Muhammadiyah 03 Bandar Lampung tanggal 23 Februari 2017 



 

atau keadaan dan kesiapan dalam diri individu yang mendorong tingkah lakunya 

untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu.79  

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti, metode untuk 

menginternalisasikan nilai akhlakul Karimah melalui mata pelajaran Al- Qur’an 

Hadits di Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama’ Kepuharjo Karangploso 

Malang, adalah melalui metode: 

1) Pembiasaan, artinya dalam penginternalisasian nilai akhlak, terutama bagi 

anak-anak usia dini dan remaja akan terbentuk karakter atau watak seseorang. 

Dipandang dari sudut ilmu jiwa, kebiasaan berhubungan erat dengan sosok figur 

yang menjadi panutan dalam perilakunya. Suatu contoh pembiasaan ibadah shalat 

dhuha atau shalat berjam’ah yang  dilakukan pada Madrasah Tsanawitah 

Nahdlatul Ulama’ Kepuharjo Karangploso Malang, pasti akan menumbuhkan 

kebiasaan tersebut untuk melaksanakannya di rumah atau lingkungannya serta 

akan menumbuhkan sikap disiplin pada peserta didik. Pembiasaan adalah sesuatu 

yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi 

kebiasaan. Pembiasaan sebenarnya berintikan pengalaman, yang dibiasakan itu 

adalah yang diamalkan. Metode pembiasaan juga digunakan oleh Al-Qur’an 

dalam memberikan materi pendidikan melalui kebiasaan yang dilakukan secara 

bertahap. Dalam hal ini termasuk merubah kebiasaan yang negatif. Pembiasaan 

dalam pendidikan agama hendaknya dimulai sedini mungkin. Membiasakan anak 

shalat, lebih-lebih dilakukan secara berjama’ah itu penting. Sebab dalam dalam 
                                                             

79 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT. Rosdakarya, 2006)  



 

kehidupan sehari-hari pembiasaan itu merupakan hal yang sangat penting, karena 

banyak dijumpai orang berbuat dan bertingkah laku hanya karena kebiasaan 

semata-mata. 

2) Keteladanan 

Keteladanan adalah alat pendidikan yang sangat efektif bagi kelangsungan 

komunikasi nilai-nilai agama. Konsep keteladanan dalam pendidikan Ki Hajar 

Dewantoro mendapat tekanan utamanya yaitu ing ngarso sung tulodo,melalui ing 

ngarso sung tulodo pendidik menampilkan suri tauladannya dalam bentuk tingkah 

laku, pembicaraan, cara bergaul, amal ibadah, tegur sapa dan sebagainya. Nilai-

nilai agama yang ditampilkan dalam bentuk pembicaraan dapat didengar langsung 

oleh peserta didiknya. Melalui contoh-contoh ini, nilai-nilai luhur agama tersebut 

akan diinternalisasikannya, sehingga menjadi bagian darinya, yang kemudian 

ditampilkan pula dalam pergaulannya di lingkungan keluarga maupun diluarnya. 

Keteladanan dapat menjadi alat peraga langsung bagi peserta didik. Untuk itu 

guru harus memberi keteladanan pada peserta didik. Pada hakikatnya, di lembaga 

pendidikan peserta didik itu haus akan keteladanan, karena sebagian besar hasil 

pembentukan kepribadian adalah keteladanan yang diamatinya dari para 

pendidiknya. 

Di rumah, keteladanan ini diterimanya dari kedua orang tuanya dan dari 

orang-orang dewasa dalam keluarga. Pada dasarnya, kebutuhan manusia akan 

figur teladan bersumber dari kecenderungan meniru yang sudah menjadi karakter 

manusia. Peniruan bersumber dari kondisi mental seseorang yang senantiasa 



 

merasa bahwa dirinya berada dalam perasaan yang sama dengan kelompok lain 

(empati), sehingga dalam peniruan ini, peserta didik akan cenderung meniru orang 

dewasa, kaum lemah meniru kaum atasan, kaum lemah meniru kaum kuat, dan 

seterusnya.80 

Islam mengakui bahwa media pendidikan yang paling efektif dan 

berpengaruh di dalam menyampaikan tata nilai adalah melalui contoh teladan. 

Dan bagi manusia, keteladanan ini hendaknya senantiasa dapat diperoleh di 

seluruh masa kehidupannya, semenjak ia mampu menerka dan menangkap realitas 

hidup di sekitarnya. Dengan demikian, seorang peserta didik harus mempunyai 

teladan atau model yang dapat dicontoh dalam memantapkan akidah dan 

menanamkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai positif ke dalam pribadinya. Di 

dalam Al-Qur’an telah disebutkan dalam QS. Al- Ahzab [33]: 21: 

                                

        

 

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.81 

Untuk itu bagi seorang pendidik harus mempunyai karakter pribadi yang 

baik sehingga dapat dijadikan tauladan yang baik bagi peserta didiknya. Pendidik 

                                                             
80 Abdurrahman An Nahlawi, op.,cit. h. 263.  
81 Al-Qur’an dan Terjemahny, op.cit.,h.  420.  



 

merupakan figur yang mereka percaya nomer kedua setelah orang tua. Peserta 

didik akan mengalami kebingungan dan kekecewaan apabila menemui 

pendidiknya ternyata tidak mencerminkan tingkah laku yang baik. Bahkan Allah 

melarang orang yang demikian, yakni orang yang menyuruh orang lain 

mengerjakan, tetapi dirinya tidak mengerjakan. Penegasan dalam hal ini dapat kita 

temui pada potongan ayat QS. As-Shaff; [61]: 3, sebagai berikut: 

                   

 

Artinya : Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa 

yang tidak kamu kerjakan. 

Dari berbagai metode yang digunakan dalam proses internalisasi nilai-nilai 

Islam seperti yang telah tersebut di atas, jika dicermati maka akan tampak 

berbagai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tidak ada satupun metode 

yang dianggap paling tepat dan efektif, semua metode dapat dipakai dengan 

menyesuaikan kondisi yang sedang dihadapi. 

3) Hafalan, artinya guru menuntut peserta didik untuk menghafal ayat-ayat Al-

Qur’an dan lafal Hadits yang sesuai dengan materi yang dibahas. Hafalan ini 

bertujuan untuk memberikan pengetahuan Al-Qur’an dan Hadits kepada peserta 

didik, menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Qur’an dan Hadits dalam jiwanya, 

membina pendidikan Islam berdasarkan sumber-sumbernya; yaitu Al-Qur’an dan 

Hadits.  



 

4) Cerita, artinya guru menjelaskan materi dengan bercerita, dalam proses 

internalisasi ini, guru dapat mengambil kisah dari Al-Qur’an dan Nabawi sebagai 

bahan cerita. Pada dasarnya, kisah-kisah Al-Qur’an dan Nabawi membiasakan 

dampak psikologis dan edukatif yang baik, konstan dan cenderung mendalam 

sampai kapanpun. Bila dikaitkan dengan perkembangan jiwa anak-anak, metode 

cerita sejalan dengan proses pemikiran mereka yang identik dengan imajinasi. 

5) Diskusi, artinya guru mengadakan diskusi dengan peserta didik, seperti 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkisar sekitar isi kandungan Al-Qur’an 

dan Hadits yang telah dibahas. Kegiatan diskusi ini menanamkan sikap kerja 

sama, rasa kebersamaan kepada sesama, dapat bertukar pengalaman dan pikiran 

antara orang satu dengan yang lain serta dapat melahirkan suatu ilmu pengetahuan 

yang baru. 

Tujuan internalisasi nilai-nilai Islam salah satunya nilai Akhlak dalam 

mata pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ini adalah menanamkan 

kebiasaan berakhlakul karimah. Dalam proses pembelajaran mata pelajaran ini 

dimulai dengan metode Keteladanan, artinya guru memberikan contoh yang baik 

kepada peserta didik. Pembiasaan, artinya guru membiasakan siswa untuk 

bersikap baik sesuai dengan syari’at Islam, Nasihat, artinya guru senantiasa 

memberikan nasihat kepada siswa, karena nasihat adalah metode yang penting 

dalam pendidikan, pembentukan keimanan, mempersiapkan moral, spiritual dan 

sosial. 



 

Perhatian, artinya guru senantiasa mengikuti perkembangan siswa dalam 

pembinaan akhlakul karimah, persiapan spiritual dan social. Memberi Hukuman, 

artinya tidak menghukum anak hingga kesakitan, tetapi memberi hukuman yang 

sifatnya mendidik sehingga siswa tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. 

Hukuman yang kejam akan mengakibatkan siswa menjadi penakut, rendah diri, 

pemalas, pembohong dan sebagainya. 

Keberadaan metode dinilai sangat penting. Bagaimana tidak, 

melaksanakan suatu program tanpa menggunakan metode yang tepat, maka dapat 

diperkirakan program tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

Namun, perlu diingat, bahwa tidak wajib harus menggunakan metode “X” untuk 

materi “Y”, tapi harus dilihat komponen materi dan kesesuaiannya dengan 

keadaan. Sehingga metode apapun adalah sah-sah saja, asalkan sesuai dengan 

keadaan yang ada saat itu. 

Penting nya metode yang variatif oleh guru khususnya guru mata pelajaran 

Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) akan sangat menunjang dalam proses 

internalisasi nilai-nilai yang diberikan karena dimensi jika kita mengacu pada 

kurikulum 2013 adalah dimensi sikap yang dijelaskan pada kualifikasi 

kemampuan yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, 

berakhlak mulia, berilmu, percaya diri,dan bertanggung jawab dalam berinteraksi 



 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.82  

  

                                                             
82 Op.cit,.Salinan PDF Lampiran Permendikbud No. 54 Tahun 2013 tentang Standar 

Kompetensi Lulusan.  



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti di SMP 

Muhammadiyah 3 Bandar Lampung dapat disimpulkan beberapa temuan yang 

telah diperoleh, yaitu pelaksanaan Internalisasi nilai akhlak melalui mata pelajaran 

Al-Islam dan Kemuhammadiyahan telah terinternalisasi atau tertanam dalam diri 

peserta didik dengan baik, yang mana penanaman nilai akhlak melalui mata 

pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ini mengacu pada Kurikulum 2013 

yang didasarkan pada pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. 

Sedangkan metode untuk menginternalisasikan nilai akhlak malalui mata 

pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 3 Bandar 

Lampung menggunakan metode pergaulan, tauladan, pembiasaan, nasihat, 

mengajak dan mengamalkan, hafalan ayat dan Hadits. 

Terlaksana atau tidak internalisasi nilai akhlak melalui mata pelajaran Al-

Islam dan Kemuhammadiyahan dapat dilihat atau diukur melalui tercapainya 

standar kompetensi dan kompetensi dasar kurikulum 2013. Sesuai hasil temuan 

dari penelitian, wujud dari internalisasi nilai akhlak melalui mata pelajaran Al-

Islam dan Kemuhammadiyahan dapat disimpulkan, bahwa semakin meningkatnya 

perilaku/sikap yang positif dalam kehidupan sehari-hari, yang mana perilaku/sikap 

yang positif tersebut dapat dirasakan oleh dirinya sendiri dan juga dapat dirasakan 



 

oleh orang lain. Indikasinya diterima oleh peserta didik adalah mereka dapat 

memahami, menghayati serta menerapkan nilai akhlak ke dalam realita kehidupan 

sehari-hari, itulah arti internalisasi nilai-nilai Islam yang sesungguhnya, misalnya 

terlaksananya shalat secara berjama’ah, melaksanakan shalat sunnah (dluha dan 

tahajud) dan keikhlasan di dalam melakukan setiap aktivitas pada setiap waktu, 

berbuat baik kepada sesama, jujur, pemaaf, menjaga hablum minallah dan hablum 

minannas. 

Dalam proses internalisasi yang dikaitkan dengan pembinaan akhlak 

peserta didik atau anak asuh, ada tiga tahap yang mewakili proses atau tahap 

terjadinya internalisasi, yaitu: 

1. Tahap Transformasi Nilai: Tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan 

oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan kurang baik. 

Pada tahap ini hanya terjadi komunikasi verbal antara pendidik dan peserta didik 

atau anak asuh. 

2. Tahap Transaksi Nilai: Suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan 

komunikasi dua arah, atau interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang 

bersifat interaksi timbal-balik. 

3. Tahap Transinternalisasi: Tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap transaksi. 

Pada tahap ini bukan hanya dilakukan dengan komunikasi verbal tapi juga sikap 

mental dan kepribadian. Jadi pada tahap ini komunikasi kepribadian yang 

berperan secara aktif. 

 



 

B. Saran 

Selaku penulis dan pengamat maka dalam hal ini ada beberapa saran yang 

sifatnya kontruktif, yang bisa kami berikan demi kemajuan dan perkembangan 

pendidikan agama Islam dilembaga ini, yang diharapkan dapat membangun dan 

mendukung peningkatan kualitas pembelajaran Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan pada khususnya dan seluruh lembaga pendidikan pada 

umumnya, di antaranya adalah : 

1. Pada dasarnya pelaksanaan internalisasi nilai akhlak di Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) ini sudah terlaksana sesuai dengan harapan, namun masih perlu 

adanya bimbingan konseling yang lebih khusus bagi peserta didik, agar 

pelaksanaan internalisasi nilai akhlak ini dapat berjalan lebih baik lagi. 

2. Sedangkan dalam penggunaan metode untuk menginternalisasikan nilai akhlak 

juga sudah tepat, namun agar proses pelaksanaan internalisasi nilai akhlak tersebut 

tidak membosankan, maka senantiasa menggunakan metode yang beragam yang 

sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik. 
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